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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Akty prawne

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil‑
ny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k. z 1932 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 60, poz. 571 z późn. zm.)

k.k. z 1969 r. ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.)

k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks kar‑
ny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 
z późn. zm.)

Konwencja PIF Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funk‑
cjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjo‑
nariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
z dnia 26 maja 1997 r., sporządzona na podstawie 
art. K.3 ust. 2 pkt c Traktatu o Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. WE C 195 z 25.06.1997, s. 2; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 8, s. 136)

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo‑
wania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

LBA Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchi‑
ment d’argent et le financement du terrorisme dans 
le secteur financier du 10 octobre 1997, RO 955 
(ustawa z dnia 10 października 1997 r. o przeciw‑
działaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowa‑
niu terroryzmu w sektorze finansowym)
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LFINMA Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (Loi sur la surveillance des 
marchés financiers, LFINMA) du 22 juin 2007, 
RO 956.1 (ustawa z dnia 22 czerwca 2007 r. o Fe‑
deralnym Urzędzie Nadzoru Rynków Finanso‑
wych)

OBA-FINMA Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers sur la prévention du blan‑
chiment d’argent et du financement du terrorisme 
(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment 
d’argent, OBA‑FINMA) du 8 decembre 2010, 
RS 955.033.0 (zarządzenie Urzędu Federalnego 
Nadzoru Rynku Finansowego z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie przeciwdziałania praniu brud‑
nych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)

pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo banko‑
we (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128)

s.k.k. Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 
(szwajcarski kodeks karny z  dnia 21 grudnia 
1937 r.)

u.n.r.f. ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1149 z późn. zm.)

u.o.d.o. ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie 
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 z późn. zm.)

u.o.i.f. ustawa z  dnia 29 lipca 2005 r. o  obrocie in‑
strumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)

u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku‑
rencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184)

u.o.p.w.w. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicz‑
nej i warunkach wprowadzania instrumentów fi‑
nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1382)
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ustawa o PIP ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwo‑
wej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 404 z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory

ECR European Court Reports
EPS Europejski Przegląd Sądowy
GSP Gdańskie Studia Prawnicze

M. Praw. Monitor Prawniczy
OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo 
Prokuratury Generalnej

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich
PiP Państwo i Prawo

PPH Przegląd Prawa Handlowego
PPK Przegląd Prawa Karnego

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo
Prz. Polic. Przegląd Policyjny

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RO Recueil officiel – Dziennik urzędowy

St. Praw. Studia Prawnicze
ZN ASW Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrz‑

nych
ZP BAS Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

Inne

ESA European Supervisory Authority (Europejskie 
Urzędy Nadzoru Finansowego)

ESNF Europejski System Nadzoru Finansowego
ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości

FATF Financial Action Task Force (Grupa Specjalna 
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy)
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FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority 
(Federalny Urząd Nadzoru Rynków Finanso‑
wych)

GFI Global Financial Integrity
KDD knowledge discovery in databases (techniki odkry‑

wania wiedzy w bazach danych)
KGP Komenda Główna Policji
KIO Krajowa Izba Odwoławcza
KNF Komisja Nadzoru Finansowego
KPP komenda powiatowa Policji

KWP komenda wojewódzka Policji
MROS Money Laundering Reporting Office Switzerland 

(Szwajcarski Urząd Informowania o Praniu Pie‑
niędzy)

NBP Narodowy Bank Polski
OECD ang. Organisation for Economic Co‑operation 

and Development (Organizacja Współpracy Go‑
spodarczej i Rozwoju)

OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finan‑
sowych

SG Straż Graniczna
SIIŚ Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SKOK spółdzielcza kasa oszczędnościowo‑kredytowa

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UZP Urząd Zamówień Publicznych
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Od redaktora

Rynki finansowe należą do niezwykle ważnych segmentów współ‑
czesnej gospodarki, zapewniają jej stały dopływ kapitału. Należy jed‑
nocześnie podkreślić, że są one istotnym elementem całego systemu 
finansowego. Na skutek zachodzących na świecie zmian ulegają ciągłej 
ewolucji, co wiąże się z powstawaniem nowych instrumentów finan‑
sowych. Efektywne wykorzystanie tych narzędzi powinno stanowić 
przedmiot troski i odpowiednich działań licznych instytucji finanso‑
wych. Należy bowiem pamiętać, że przepływowi kapitału towarzyszą 
także różnego rodzaju negatywne zjawiska. W skrajnych przypadkach 
mogą one przybierać postać przestępstwa, niejednokrotnie o charak‑
terze zorganizowanym. Dlatego też szczególną rolę w identyfikowa‑
niu zagrożeń w tym obszarze odgrywają nauki penalne, m.in. prawo 
karne, kryminologia oraz kryminalistyka.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wspomnianych zagrożeń 
z różnych perspektyw. Przede wszystkim, jak wcześniej podkreślono, 
będzie to teoretyczne ujęcie analizowanych zjawisk, uwzględniające 
dorobek prawa karnego. W tym zakresie autorzy poszczególnych roz‑
działów pracy, prezentując stanowisko rodzimych nauk penalnych, 
szeroko odwołują się także do unijnego oraz międzynarodowego pra‑
wa karnego. Niezwykle bogata jest również warstwa kryminologiczna 
prezentowanej książki, dzięki czemu opracowanie to, przez ukazanie 
etiologii, symptomatologii oraz profilaktyki zjawisk kryminalnych, zy‑
skuje dodatkowo walor pracy przydatnej nie tylko dla przedstawicieli 
instytucji finansowych, lecz także dla osób reprezentujących organy 
ścigania i wymiar sprawiedliwości. Niewątpliwie ta grupa odbiorców 
będzie również zainteresowana problematyką taktyczno‑techniczną 
prezentowanych zjawisk, tym bardziej że zamieszczone w książce wy‑
stąpienia odwołują się m.in. do najnowszych zdobyczy współczesnej 
kryminalistyki w zakresie ujawniania przestępstw finansowych.



14

Od redaktora

Trzeba również podkreślić interdyscyplinarny charakter opra‑
cowania. Do współpracy zaproszono nie tylko przedstawicieli wspo‑
mnianych wyżej nauk, lecz także cenionych w kraju i za granicą 
specjalistów, którzy zgłębiają problematykę patologii na rynkach 
finansowych z perspektywy ekonomii, finansów, prawa administra‑
cyjnego, prawa unijnego i międzynarodowego oraz historii. Tym 
samym, niniejsza praca stała się szerokim forum wymiany poglą‑
dów na najbardziej aktualne problemy kojarzone nie tylko z prze‑
stępczością finansową, lecz także z problematyką przeciwdziałania 
szeroko definiowanej przestępczości gospodarczej. Zawarte w niej 
uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje mają niekwestionowany wy‑
miar empiryczny, ponieważ wielu autorów to również praktycy, repre‑
zentujący takie organy i instytucje, jak prokuratura, policja, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, palestra itd. Wśród autorów opraco‑
wań są także przedstawiciele podmiotów gospodarczych. Ich ocena 
współczesnych zagrożeń w obszarze gospodarki i finansów może być 
szczególnie interesująca i przydatna, zwłaszcza dla organów ściga‑
nia. Stąd kolejnym niewątpliwym atutem książki jest jej edukacyjna 
funkcja. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podnoszenie świadomo‑
ści społecznej z zakresu ekonomii, prawa finansowego oraz prawa 
karnego, kryminologii i kryminalistyki może być skuteczną formą 
przeciwdziałania szeroko pojętej przestępczości finansowej.

W tym zakresie praca stanowi podsumowanie projektu badaw‑
czego dofinansowanego z grantu w ramach Stypendium im. Lesława 
A. Pagi, sfinalizowanego w trakcie Studenckiego Forum Naukowego 
„Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego” 
(Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko ‑Mazurski, 8 maja 2014 r.). Orga‑
nizatorem konferencji była Katedra Kryminologii i Polityki Krymi‑
nalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz Studenckie Koło 
Naukowe Kryminologii „Vestigium”. Natomiast w części karnej oraz 
kryminologiczno‑kryminalistycznej zmieszczone w książce opraco‑
wania odwołują się także do dorobku Forum Naukowego „Podlasie – 
Warmia i Mazury”, którego sygnatariusze, wspierani przez członków 
studenckich kół naukowych, co 2 lata inicjują międzynarodowe spot‑
kania dotyczące różnych aspektów przeciwdziałania przestępczości. 
Warto wspomnieć, że IV Forum Naukowe dotyczyło problematyki 
przeciwdziałania patologiom na rynkach finansowych i stanowiło jed‑
nocześnie integralną część wspomnianego wcześniej przedsięwzięcia 
(„Bezpieczeństwo obrotu finansowego”, Pacółtowo, 7 maja 2014 r.).
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Wprowadzenie do przedmiotowej problematyki stanowi referat 
na temat ochrony rynków finansowych postrzeganych z perspekty‑
wy zjawiska prania pieniędzy (Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik‑
‑Makaruk). Kolejni autorzy przedstawiają przestępczość przeciwko 
interesom finansowym Unii Europejskiej w ujęciu statystycznym (Mi‑
rosława Melezini, Andrzej Sakowicz). Natomiast o relacjach między 
prawem i ekonomią czytelnik dowie się z opracowania charakteryzu‑
jącego dozwolone i niedozwolone praktyki giełdowe (Mariola Lemon‑
nier). Kryminologiczną analizę korupcji gospodarczej, podważającej 
wiarygodność krajowych i unijnych rynków, można znaleźć w tekście 
na temat zmów przetargowych (Wiesław Pływaczewski). Z kolei referat 
o nielegalnych transferach finansowych stanowi teoretyczne uszczegó‑
łowienie problematyki tzw. czarnych rynków (Piotr Chlebowicz). Prob‑
lematyka przeciwdziałania przestępczości finansowej została omówio‑
na na tle technologii data mining (Wojciech Filipkowski). Niezwykle 
interesującą analizę wiktymologiczną zawiera opracowanie poświę‑
cone zjawisku wywierania wpływu na osoby prowadzące działalność 
gospodarczą przez uprowadzenie dla okupu (Monika Kotowska). Nie 
mniej pouczające jest również studium ukazujące genezę i rozwój służb 
policyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, 
od ich powstania po obecne czasy (Andrzej Misiuk). Problemy prawne 
i kryminologiczne związane z działalnością parabanków przedstawio‑
ne zostały w kolejnym referacie, w którym autorzy nawiązali m.in. do 
głośnych medialnie afer ujawnionych w sektorze finansowym (Piotr 
Chorbot, Bartłomiej Gadecki). Napady na banki analizowane z per‑
spektywy ich sprawców (Katarzyna Laskowska) oraz proceder handlu 
ludźmi jako segment podziemnych gospodarek (Janusz Bryk, Izabela 
Nowicka) to kolejne zjawiska o wymiarze kryminalnym, które dość 
rzadko są prezentowane na tle przestępczości finansowej. Nie ulega 
wątpliwości, że opracowania te znacząco poszerzają dotychczasową 
wiedzę na temat nielegalnych praktyk w sektorze finansowym. Oce‑
na ta odnosi się również do tekstów, w których autorzy prezentują 
problematykę prawnokarnej ochrony tożsamości elektronicznej w per‑
spektywie przeciwdziałania nielegalnym rynkom finansowym (Mar‑
ta Romańczuk ‑Grącka) oraz ryzyka związanego z rozwojem obrotu 
wirtualnymi walutami (Michał Mariański). Do niedawna problemy te 
występowały jedynie w wymiarze teoretycznym, współcześnie obrót 
wirtualnymi środkami płatniczymi przeżywa zaskakujący rozkwit 
i stał się wyzwaniem dla tradycyjnych rynków finansowych, a kradzie‑
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że tożsamości stanowią nową formę przestępczą, związaną z rozwojem 
komunikacji elektronicznej. Kontynuacją problematyki uprowadzeń 
biznesmenów lub członków ich rodzin jest opracowanie ukazujące 
rolę społecznych inicjatyw na rzecz eliminowania patologii w sferze 
działalności gospodarczej (Maciej Duda, Klaudia Łuka). W książce 
nie zabrakło też aspektów porównawczych, znaleźć je można w wielu 
referatach, m.in. w pracy przedstawiającej możliwości walki z prze‑
stępczością ekonomiczną w Republice Słowacji (Pavel Kypta) oraz 
w opracowaniu analizującym szwajcarskie uregulowania dotyczące 
zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Magdalena 
Perkowska). Natomiast przegląd polskich przepisów karnych dotyczą‑
cych przestępstwa fałszerstwa pieniędzy ujęty został w tekście, który 
stanowi jednocześnie omówienie dotychczasowych uregulowań w tym 
zakresie (Joanna Narodowska, Natalia Dąbkowska). Kolejne opraco‑
wanie porusza niezwykle ważną i aktualną problematykę manipulacji 
informacją na giełdzie (Szymon Buczyński, Kamila Duszak). Książ‑
kę zamyka prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego jako organu 
administracji państwowej (Agata Lewkowicz, Łukasz Szumkowski). 
Dodatkowo w pracy znalazła się krótka informacja o działalności 
Warmińsko ‑Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa 
(Tobiasz Niemiro, Tomasz Warykiewicz). Należy przy okazji podkre‑
ślić, że dzięki wsparciu Stowarzyszenia udzielonemu Katedrze Kry‑
minologii i Polityki Kryminalnej oraz Studenckiemu Kołu Naukowe‑
mu „Vestigium” udało się w pełni zrealizować zadania przewidziane 
we wspomnianym wcześniej projekcie badawczym, a niniejsza książka 
stanowi efekt podjętych wspólnie zobowiązań. Jednocześnie praca ta 
wpisuje się w dotychczasowy dorobek Katedry Kryminologii i Polityki 
Kryminalnej, której jednym z priorytetowych kierunków badawczych 
jest problematyka nielegalnych rynków, w szczególności rynków finan‑
sowych (zob. m.in. Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możli-
wości przeciwdziałania, red. W. Pływaczewski, P. Chlebowicz, Olsztyn 
2012; Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk 
oraz możliwości przeciwdziałania, red. P. Chlebowicz, Olsztyn 2013).

Książka nie wyczerpuje wszystkich problemów, które kojarzone 
są z patologiami na rynkach finansowych. Ograniczeniem dla pełnego 
przedstawienia sygnalizowanych zagadnień są nie tylko limity wy‑
dawnicze, lecz także niezwykle pojemna tematyka. Przy czym należy 
zauważyć, że zjawiska, które stanowią przedmiot zawartych w pracy 
rozważań, podlegają stałym i dynamicznym przeobrażeniom. Oznacza 
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to, że podjęta problematyka wymaga kontynuacji zarówno w sferze 
teorii, jak i praktyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że w obecnej for‑
mie stanowi ona inspirujące i nowatorskie źródło wiedzy nie tylko 
dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, 
lecz także dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynków fi‑
nansowych oraz prowadzących działalność gospodarczą. W gronie 
odbiorców pracy nie powinno zabraknąć również studentów licznych 
kierunków i specjalności, tym bardziej że jej edukacyjny cel ekspono‑
wany jest w większości zaprezentowanych opracowań.

Autorzy niniejszego przedsięwzięcia wydawniczego pragną prze‑
kazać serdeczne podziękowania recenzentom pracy: Panu Profesoro‑
wi Jerzemu Kasprzakowi z Wydziału Prawa i Administracji UWM 
w Olsztynie oraz Pani Profesor Joannie Salachnie z Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku – za cenne uwagi i sugestie, które nie‑
wątpliwie przyczyniły się do merytorycznego wzbogacenia poszcze‑
gólnych opracowań zamieszczonych w recenzowanej pracy.

Odrębne słowa podziękowania należą się Pani Ewie Padze – Prezes 
Zarządu Fundacji im. Lesława A. Pagi – za wsparcie finansowe i objęcie 
projektu opieką merytoryczną.

 
Wiesław Pływaczewski
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Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie 

patologiom. Wprowadzenie do problematyki 

prania pieniędzy

1. Uwagi ogólne

Proceder zwany praniem brudnych pieniędzy albo praniem pie‑
niędzy1, najogólniej rzecz ujmując, polega na tym, aby za pomocą róż‑
norodnych działań zamaskować (ukryć) nielegalne pochodzenie bez‑
prawnie uzyskanych korzyści, co warunkuje możliwość bezpiecznego, 
a zarazem bezkarnego ich włączenia do legalnego obrotu finansowego 
i gospodarczego. Kryminologiczne rozumienie tego procederu jest sze‑
rokie, a przy tym – nazbyt ogólne. Toteż w procesie kryminalizacji tego 
rodzaju zachowań ustawodawca dokonuje zawężenia analizowanego 
pojęcia, biorąc pod uwagę potrzeby prawa karnego. W tym zakresie 
również dają się zauważyć różnice w podejściu do tego zagadnienia 
nie tylko w polskiej regulacji, lecz także w ustawodawstwach karnych 
poszczególnych państw.

Powszechnie wiadomo, że omawiane zjawisko dawno już prze‑
kroczyło granice państw. W obliczu intensyfikacji procesów globali‑
zacji zachodzących w systemach finansowych narzucało to potrzebę 
poszukiwania rozwiązań na płaszczyźnie międzynarodowej i wspie‑
rania kooperacji między państwami2. Dlatego też już pod koniec lat 
70. oraz na początku 80. ubiegłego stulecia zaczęto podejmować 
pierwsze poważniejsze inicjatywy na forum międzynarodowym ma‑

1 Określenia te będą używane zamiennie, tak jak przyjęło się to w literaturze 
przedmiotu (karnistycznej i kryminologicznej), gdzie funkcjonują one „dwutorowo”.

2 Zob. E.W. Pływaczewski, Money Laundering and Financial System – Including 
the Situation in Poland, EuroCriminology 1996, nr 10, s. 103 i n.
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jące na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W tym kontekście 
zwraca też uwagę proces zarówno kształtowania się opisu procederu 
prania pieniędzy, jak i podejścia do jego zwalczania w najważniej‑
szych dokumentach międzynarodowych, poczynając od Konwencji 
wiedeńskiej z dnia 15 grudnia 1988 r. przeciwko niedozwolonemu 
handlowi narkotykami i substancjami psychotropowymi, dotyczącej 
czynów będących przedmiotem szczególnej aktywności zorganizo‑
wanego przestępstwa3.

2. Skala i struktura procederu. 
Związki z przestępczością zorganizowaną 
i terroryzmem

Szczególnie utrudnione jest określenie skali zjawiska prania 
pieniędzy. Przykładowo, już kilkadziesiąt lat temu eksperci zachodni 
wskazywali, że tylko ze sprzedaży narkotyków w USA i innych krajach 
wysoko rozwiniętych czysty zysk, który musi być przez przestępców 
wprowadzony do legalnego obrotu, sięga kwoty 85 miliardów dolarów. 
Jest to tylko jeden z przejawów związków pomiędzy praniem pieniędzy 
a przestępczością zorganizowaną, stanowiącą jedno z największych 
zagrożeń zarówno dla społeczeństwa, jak i struktur polityczno‑ad‑
ministracyjnych państwa4.

Eksponowanie przestępczości narkotykowej jako głównej formy 
zorganizowanego przestępstwa powodowało jednak niedocenianie, 
a niekiedy wręcz bagatelizowanie zagrożeń ze strony innych ob‑
szarów działań zorganizowanych przestępców. Wymownym tego 
przykładem, w kontekście prania pieniędzy oraz innych nielegalnych 
operacji finansowych, może być działalność zorganizowanych grup 
przestępczych ukierunkowana na dziedzictwo naturalne i kulturowe, 
zwłaszcza w zakresie międzynarodowego rynku dzieł sztuki.

W kręgu zorganizowanego świata przestępczego odpowiednie 
ukrywanie (maskowanie) faktycznego obrotu środkami finansowymi, 
zwłaszcza ich napływu, nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Prze‑
stępcy tej kategorii muszą się liczyć z tym, że z powodu wielkości pozo‑

3 Zob. tenże, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy między-
narodowej, PiP 2002, z. 8, s. 43 i n.

4 Szerzej na ten temat zob.  Financial Crime. A  Threat to Global Security, 
red. M. Edelbacher, P. Kratcoski, M. Theil, Boca Raton–London–New York 2012.
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stających w ich dyspozycji kwot (płynących z najbardziej dochodowych 
obszarów działalności kryminalnej) dokonywane transakcje zwrócą 
uwagę rynku finansowego, a tym samym – spowodują odpowiednią 
reakcję organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Pranie brudnych pieniędzy stanowiło więc i stanowi nadal ko‑
rzenie przestępczości zorganizowanej, innymi słowy – jest zasad‑
niczą podstawą jej egzystencji. Bezkolizyjnie bowiem funkcjonujący 
proces czyszczenia (maskowania) bezprawnie uzyskiwanych profitów 
stwarza istotne bodźce do efektywnego kontynuowania przestępnego 
procederu. Współcześnie problem ten został wręcz spotęgowany, gdyż 
pranie pieniędzy stało się siłą napędową przestępczości zorganizo‑
wanej o najbardziej niebezpiecznym, transnarodowym charakterze5.

W toku prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze czynności 
analitycznych w ostatnich latach wyodrębniono obszary działalności 
gospodarczej szczególnie narażone na występowanie zjawiska prania 
pieniędzy, których specyfika procedur i pragmatyka działania sprzy‑
jają tym patologiom. W szczególności wskazano na:
 – wykorzystywanie instytucji finansowych (banków, domów ma‑

klerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych) do legalizowa‑
nia środków finansowych pochodzących z przestępstw, miesza‑
nia środków pieniężnych pochodzących z legalnej działalności ze 
środkami finansowymi pochodzącymi z działalności przestępczej;

 – wykorzystywanie pozafinansowych instytucji do gromadzenia 
i przechowywania znacznych kwot środków finansowych pocho‑
dzących z przestępstw;

 – wykorzystywanie struktur zorganizowanej przestępczości związa‑
nej z przemytem wyrobów tytoniowych i spirytusowych bez pol‑
skich znaków skarbowych akcyzy, co generuje znaczne dochody 
dla członków tych grup;

 – rynek paliw płynnych, gazowych, obrót złomem i metalami kolo‑
rowymi – patologiczne zjawiska w obrocie podatkowym na szkodę 
Skarbu Państwa generują znaczne dochody dla grup przestęp‑
czych, jednocześnie powodując niemałe straty dla budżetu pań‑
stwa. Przestępcza działalność koncentruje się przede wszystkim 
na uchylaniu się od obowiązków podatkowych, wyłudzeniach 
nienależnego zwrotu podatku VAT;

5 Zob. J.S. Albanese, Transnational Crime and the 21st Century. Criminal Enter-
prise, Corruption and Opportunity, New York 2011, s. 108 i n.
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