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Nauka yje z wymiany wiedzy i jej upowszechniania. Takie te  jest motto Wy-
dawnictwa AV Akademikerverlag, które widzi si  jako cz  tego procesu przez 
publikowanie naukowej literatury fachowej powstaj cej w niemieckich szko ach 
wy szych1. Do takiej literatury nale y omawiana praca cz ca aspekty prawne 
i ekonomiczne. Jej autor, Lukas Wieczorek, zdoby  solidne wykszta cenie prawnicze 
i ekonomiczne, dzi ki któremu móg  zg bi  t  tematyk  (mowa o kwestii prania 
pieni dzy) w dwóch ró nych aspektach wzajemnie si  uzupe niaj cych. Na tym 
polega innowacyjno  publikacji.

L. Wieczorek opar  swoje wywody na badaniach pionierów w zakresie proble-
matyki prania pieni dzy nie tylko w uj ciu ekonomicznym, lecz tak e prawnym. 
W pierwszym przypadku wykorzysta  w g ównej mierze prace takich autorów, jak: 
K. Bongard, K. Hinterseer, D. Masciandaro, C. Müller, T.A. Werner2, w drugim – 

* Dr Marek Zielinski jest adiunktem w Wy szej Szkole Handlowej im. Boles awa Markowskiego 
w Kielcach.

1 Szerzej na oficjalnej stronie https://www.akademikerverlag.de.
2 C. Müller, Geldwäscherei. Motive – Formen – Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse, 

Winterthur 1992; D. Masciandaro, Banche e riciclaggio. Analisi economica e regolamentazione, 
Milano 1994; T.A. Werner, Wachstumsbranche Geldwäsche. Die Ökonomisierung der Organi-
sierten Kriminalität, Berlin 1996; K. Bongard, Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Be-
kämpfung, Wiesbaden 2001; K. Hinterseer, Criminal Finance. The Political Economy of Money 
Laundering in a Comparative Legal Context, Hague 2002. Zob. tak e M. Prengel, rodki zwal-
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J.-B. Ackermann, P. Bernasconi, C. Kern, I. Klippl, M. Pieth i A. Wöß3. Mo na si  
by o spodziewa , e wywodz cemu si  ze l ska autorowi dobrze jest znana polska 
literatura przedmiotu zdominowana przez publikacje przede wszystkim: W. Jasi -
skiego, W. P ywaczewskiego, M. Prengela i J.W. Wójcika4.

Celem pracy L. Wieczorka jest zg bienie materialnych i niematerialnych 
nast pstw procederu prania pieni dzy dla podmiotów gospodarczych, gospodar-
ki narodowej i spo ecze stwa. Autor omawia metody zwalczania tego procede-
ru, z wykorzystaniem rodków zarówno prawnych, jakie daje ustawodawca, jak 
i ekonomicznych, wynikaj cych ze specyfiki podmiotu gospodarczego. Ksi ka jest 
podzielona na trzy cz ci: cz  wprowadzaj c  do ca o ci tematu (rozdz. I–III)5, 
cz  ekonomicznej analizy prania pieni dzy (rozdz. IV–V)6 i cz  prawno-ekono-
micznych metod zwalczania prania pieni dzy (rozdz. VI). Ca o  poprzedza wst p 
(rozdz. I), za  ko czy j  podsumowanie (rozdz. VII–VIII). Prac  istotnie wzbogacaj  
diagramy i tabele. W a ciwy jest ju  uk ad monografii. Tylko wtedy mo emy anali-
zowa  rodki zwalczania prania pieni dzy jako nast pne kantowskie przeciwdzia a-
nie (reakcje) na uprzednie dzia anie (akcj ) przest pcze, gdy najpierw rozprawimy 
si  z technikami i mechanizmami funkcjonowania procederu prania pieni dzy7.

W rozdziale II autor odpowiada na zasadnicze pytanie, czym jest pranie pieni -
dzy, jaka jest jego geneza z lat 20. i 30. XX w. i jak wygl da regulacja przest pstwa 

czania przest pczo ci prania pieni dzy w uj ciu prawnoporównawczym. Eine rechtsvergleichen-
de Erfassung der Bekämpfungsmittel der Geldwäschekriminalität, Toru  2003, s. 114–117.

3 P. Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 
Zürich 1988; M. Pieth (red.), Bekämpfung der Geldwäscherei – Modellfall Schweiz? Basel 1992; 
J.-B. Ackermann, Geldwäscherei – Money Laundering. Eine vergleichende Darstellung des 
Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, Zürich 1992; C. Kern, Geld-
wäsche und organisierte Kriminalität, Regensburg 1993; A. Wöß, Geldwäscherei und Banken. 
Methoden und Formen. Europarecht. Anpassungsbedarf für Österreichs Banken, Wien 1994; 
I. Klippl, Geldwäscherei, Wien 1994.

4 Najwa niejsze to: W. P ywaczewski, Przest pstwo paserstwa w ustawodawstwie polskim, Toru  
1986; ten e, Pranie brudnych pieni dzy, Toru  1993; J.W. Wójcik, Pranie pieni dzy. Studium 
prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Toru  1997; W. Jasi ski, Pranie brudnych pieni -
dzy, Warszawa 1998; J.W. Wójcik, Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieni -
dzy, Warszawa 2001; M. Prengel, rodki zwalczania przest pczo ci prania pieni dzy w uj ciu 
prawnoporównawczym, Toru  2003.

5 Zdefiniowanie poj cia „prania pieni dzy” (rozdz. II) i opisanie poszczególnych etapów procesu 
prania pieni dzy (rozdz. III).

6 Metody dochodzenia skali procederu prania pieni dzy i szacowanie wysoko ci strat ekonomicz-
nych, jakie rodzi proceder prania pieni dzy (rozdz. IV) oraz finansowe i niefinansowe nast pstwa 
prania pieni dzy dla podmiotów gospodarczych, gospodarki narodowej i spo ecze stwa (rozdz. V).

7 Trafnie autor podkre la ju  na wst pie, e wykorzystanie inkryminowanych pieni dzy w celu 
ich wprowadzenia do legalnego obrotu gospodarczego powoduje du e szkody zarówno w go-
spodarce narodowej, jak i gospodarce podmiotów gospodarczych. W tym celu osoba pior ca 
pieni dze korzysta z ró nych technik trudno rozpoznawalnych nawet dla specjalnie do tego 
przygotowanych profesjonalistów.
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prania pieni dzy w § 261 niemieckiego kodeksu karnego. W tym miejscu bli ej do-
okre la proces prania pieni dzy jako: wprowadzanie nielegalnie nabytych pieni dzy 
i innych warto ci maj tkowych do legalnego obrotu finansowego i gospodarczego 
celem zamaskowania prawdziwego ich pochodzenia po to, eby sprawi  wra enie, 
e zosta y one legalnie wygospodarowane lub te  jako: proces skutecznego wpro-

wadzenia pieni dzy pochodz cych z nielegalnych czynów pierwotnych do legalnego 
obrotu gospodarczego i finansowego. Przy tej okazji porównuje proces prania pie-
ni dzy do przebiegu prania brudnych rzeczy8, poniewa  „pranie” inkryminowa-
nych pieni dzy pochodz cych z nielegalnych przest pstw pierwotnych zmierza do 
ich wyczyszczenia, tj. pozbycia si  ci cego na nich znamienia ich nielegalnego 
pochodzenia.

Rozdzia  III dotyczy technik prania pieni dzy, które koncentruj  si  wokó  mo-
delu obiegowego prania pieni dzy9 i modelu trójfazowego prania pieni dzy10. Temu 
ostatniemu autor po wi ca najwi cej uwagi, a swoje rozwa ania skupia zw aszcza 
na jego pierwszej fazie (placement). Najbardziej warto ciowe s  fragmenty mó-
wi ce o wprowadzeniu „brudnych” pieni dzy do legalnego obrotu gospodarczego, 
m.in. poprzez kurierów, za pomoc  przekazów zagranicznych, firm przykrywek 
(front companies), oszustwa i przekupstwa, strukturyzacji i smerfowania, gier lo-
sowych i banków dzia aj cych w podziemiu. W drugiej fazie tego modelu (layering) 
najwi cej miejsca zajmuje analiza transakcji mi dzynarodowych, centrów offshore 
i technik phishingu. Znaczenie ostatniej fazy integracji (integration) w procederze 
prania pieni dzy jest mocno niedocenione przez autora, co wida  po pobie nym 
podej ciu do tematu.

Ustalenie skali procederu prania pieni dzy jest g ównym tematem rozdzia u IV. 
Pierwsza jego cz  prezentuje metody dochodzenia rocznej wysoko ci tego proce-
deru, a druga – ekonomicznego wymiaru szkody nim wyrz dzonej. Autor wyró -
nia bezpo rednie i po rednie metody szacunkowe. Do pierwszych zalicza analiz  
ró nicy mi dzynarodowych bilansów p atniczych i globalnego rachunku bie cego 
bilansu p atniczego, zmian  stanu gotówki wewn trzkrajowych instytucji finanso-
wych, obliczenie na gruncie przepadku warto ci maj tkowych lub poszczególnych 
przypadków prania pieni dzy; do drugich za  – kwantyfikacj  na podstawie szaco-
wanej produkcji rodków odurzaj cych i substancji psychotropowych lub na pod-
stawie przepadku nielegalnie wyprodukowanych rodków odurzaj cych i substancji 
psychotropowych. Ekonomiczn  wysoko  procederu prania pieni dzy na wiecie 
autor podaje na gruncie rzetelnych i reprezentatywnych studiów Grupy Specjalnej 

 8 Zob. M. Prengel, rodki zwalczania…, s. 97–98.
 9 W polskiej literaturze po raz pierwszy model ten zosta  szczegó owo opisany w M. Prengel, 

rodki zwalczania…, s. 136–139.
10 Ibidem, s. 129–134.
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ds. Przeciwdzia ania Praniu Pieni dzy (FATF)11, Mi dzynarodowego Funduszu 
Walutowego i znanego australijskiego kryminologa J. Walkera. Studia te s  jednak 
mocno rozbie ne. O ile FATF szacuje skal  prania pieni dzy na 0,59–1,5 bln $, co 
odpowiada oko o 2–5% globalnego PKB (MFW min. 0,5 bln $), o tyle Walker a  na 
2,85 bln $12.

Rozdzia  V jest z tego powodu bardzo wa ny, gdy  zawiera unikatowe w litera-
turze przedmiotu zestawienie bada  w zakresie negatywnych finansowych i niefi-
nansowych nast pstw prania pieni dzy dla podmiotów gospodarczych, gospodarki 
narodowej i spo ecze stwa. W a nie dlatego po wi cono mu w niniejszym opraco-
waniu odpowiednio du o uwagi. Rozdzia  ten autor podzieli  na dwie cz ci: nast p-
stwa dotycz ce podmiotów gospodarczych oraz nast pstwa dotycz ce gospodarki 
narodowej i spo ecze stwa.

W pierwszej cz ci rozdzia u V autor porusza dwa problemy: szkód finansowych 
(bezpo rednich i po rednich) i szkód niematerialnych (w reputacji). Z cytowanych 
przez niego powa nych bada  przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers 
wynika, e szacowane szkody materialne powsta e w zwi zku z dzia alno ci  prze-
st pców gospodarczych wynosz  rocznie przeci tnie 5,57 mln € na ka dy du y nie-
miecki podmiot gospodarczy, podczas gdy ca o  szkód, jakie ponios y niemieckie 
podmioty gospodarcze – 4,3 mld € rocznie13. W obliczu wcze niej zamieszczonych 
wyników bada  FATF, MFW i Walkera, nale y stosownie krytycznie odnie  si  
do danych liczbowych podanych przez PricewaterhouseCoopers, które wydaj  si  
mocno zani one, jako e przy ich wyliczeniu wzi to zapewne pod uwag  niektóre 
aspekty szacowanej szkody materialnej (np. tylko stwierdzonej, a nie rzeczywistej 
– has o: zjawisko przest pczo ci utajonej), nie uwzgl dniaj c np. przest pczo ci 
karnoskarbowej i korupcyjnej14.

Je eli chodzi o po rednie szkody finansowe podmiotów gospodarczych, L. Wie-
czorek podaje badania szacunkowe, wed ug których podmioty sektora finansowego 
w 2005 r. w Europie i w USA ponios y koszty ponad 5 mld € na rodki zwi zane 
z walk  z praniem pieni dzy. Tytu em przyk adu Deutsche Bank wydaje rocznie 
oko o 15 mln € na ten cel. Tak wysokie koszty s  generowane przez odpowiednie 
zarz dzanie ryzykiem (programy compliance, systemy raportowania i wskazywa-
nia) i przeprowadzanie koniecznych szkole  pracowników przygotowuj cych ich do 

11 Skrót pochodzi od angielskiej nazwy tej grupy – Financial Action Task Force on Money Laun-
dering.

12 Por. np. F. Schneider, E. Dreer, W. Riegler, Geldwäsche: Formen, Akteure, Größenordnung – 
und warum die Politik machtlos ist, Wiesbaden 2006, s. 115 i n. Najnowsze badania J. Walker, 
B. Unger, Measuring Global Money Laundering: „The Walker Gravity Model”, „Review of Law 
and Economics” 2/2009, s. 821–853.

13 Np. B. Bannenberg, W. Schaupensteiner, Korruption in Deutschland. Portrait einer Wachstums-
branche, München 2007, s. 43.

14 Tak w a nie B. Bannenberg, W. Schaupensteiner, Korruption…, op. cit., s. 43–44.
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zwalczania prania pieni dzy w codziennej pracy (treningi i doradztwo). Pozosta e 
po rednie szkody finansowe wi  si  ci le z czasoch onno ci  zarz dzania, które 
wymaga kosztów finansowych i nak adów czasowych w dzia alno ci typu PR oraz 
zwi kszonej uwagi i ostro no ci w ich pracy, a tak e silniejszego nadzoru odpo-
wiednich instytucji. Autor wymienia tak e inne szkody tego typu, w ród których 
na uwag  zas uguj  zak ócenia w prawid owym funkcjonowaniu na rynku wolnej 
konkurencji i zale no  od przest pczo ci.

Szkody niematerialne dotycz  najbardziej podmiotów z sektora us ug finanso-
wych. Chodzi tu o trwa  utrat  zaufania i zwi zan  z tym szkod  w ich reputacji. 
Zaufanie do banku lub innej instytucji finansowej ma olbrzymie znaczenie. Wykry-
te powi zanie niniejszych instytucji z przest pczo ci  musz  prowadzi  do znacznej 
utraty zaufania klientów, a w nast pstwie tego do wyrz dzenia d ugotrwa ej szkody 
dla tej instytucji. W dalszej kolejno ci mo e to prowadzi  tak e do upadku etyki 
pracy pracowników tych instytucji, spadku kursów akcji, a tak e wp yn  negatyw-
nie na stosunki handlowe i kontakty z urz dami.

W drugiej cz ci rozdzia u V autor analizuje nast pstwa prania pieni dzy dla 
gospodarki narodowej i spo ecze stwa. Jego zdaniem istotne makroekonomiczne 
kluczowe zmienne ulegaj  zmianie w nast pstwie wewn trzkrajowego i globalnego 
nadu ycia systemu gospodarczego w celu prania pieni dzy. Chodzi tu w g ównej 
mierze o stopy procentowe, stopy zwrotu i kursy walut. W wyniku tego mamy do 
czynienia z wieloma negatywnymi efektami w gospodarce i polityce pieni nej.

Im wi ksza ekspansja podmiotów prowadz cych nielegaln  dzia alno  prze-
st pcz , tym wi kszy ich udzia  i silniejsza pozycja w ramach gospodarki naro-
dowej. Akumulacja inkryminowanych pieni dzy w ramach legalnego obrotu go-
spodarczego z naruszeniem zasady uczciwej i wolnej konkurencji oznacza wi cej 
w adzy przest pczo ci w wiecie legalnej gospodarki. S abe ekonomicznie pa -
stwa mog  popa  w ten sposób w zale no  od przest pczo ci i jej kapita u. Tego 
typu zale no  jest nieodzowna w ekonomicznie s abych regionach. Autor podaje 
przyk ad rosyjskiej gospodarki, w której wysokie koszty uzyskania dóbr s  ci le 
zwi zane z szerz c  si  tam korupcj  i praniem pieni dzy. Powi zanie przest p-
czo ci z legalnym obrotem gospodarczym powoduje zaburzenie pewnej równowagi 
w gospodarce rynkowej, podczas gdy legalnie dzia aj ce podmioty gospodarcze po-
nosz  straty zwi zane z przewag  konkurencyjn  podmiotów wspó dzia aj cych 
z przest pczo ci . Zagro ony byt legalnie dzia aj cych podmiotów musi niekiedy 
by  wspomagany przez rodki publiczne celem ochrony zagro onych miejsc pra-
cy. Jednym z nast pstw zwi kszenia zasobów pieni nych na rynku kapita owym 
w wyniku prania pieni dzy jest wzrost poziomu korupcji w pa stwach bior cych 
udzia  w tym procederze. Przest pstwa korupcyjne, jak: apownictwo (sprzedajno  
funkcjonariusza publicznego i jego przekupstwo), nadu ycie uprawnie  lub niedo-
pe nienie obowi zków przez funkcjonariuszy publicznych, a tak e p atna protekcja 
i handel wp ywami oraz inne przest pstwa korupcyjne (korupcja wyborcza i gospo-
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darcza)15, musz  prowadzi  do utraty zaufania podmiotów bior cych udzia  w ob-
rocie gospodarczym. W dalszej konsekwencji zostaj  naruszone struktury demokra-
tycznego pa stwa prawa. Dobrym przyk adem s  tu po udniowe W ochy i Sycylia, 
gdzie mafia jako szczególna posta  przest pczo ci zorganizowanej przenikn a kil-
kadziesi t lat temu do aparatu w adzy, sprawuj c nad nim kontrol .

Znaczny udzia  inkryminowanych pieni dzy w legalnym obrocie gospodarczym 
prowadzi do wzrostu cen no ników warto ci maj tkowych. Odnosi si  to w szcze-
gólno ci do cen nieruchomo ci i surowców. Nie mniej wa nym aspektem tego pro-
blemu jest utrata przez pa stwo nale no ci fiskalnych z tytu u tego, e jednym 
z celów prania pieni dzy jest unikni cie zap aty podatku (w cznie z pope nieniem 
wykroczenia lub przest pstwa podatkowego). Powy sza tendencja prowadzi jednak 
do ujemnego oddzia ywania na legaln  gospodark . Zaoszcz dzony podatek z jednej 
strony mo e by  reinwestowany bez dalszych przeszkód, z drugiej strony przynie-
sie konkretnemu podatnikowi przest pcy dodatkowe korzy ci maj tkowe. Ponadto 
uzyskane z tytu u zaoszcz dzenia podatku korzy ci wspieraj  uprzywilejowan  po-
zycj  tych podmiotów (w stosunku do innych podmiotów prowadz cych dzia alno  
gospodarcz ) i przyczyniaj  si  do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Towa-
rzysz ce unikni ciu zap aty podatku straty fiskalne maj  wzrostow  tendencj  do 
oddzia ywania na ca  gospodark  narodow  danego pa stwa16.

Warto bli ej przyjrze  si  wywodom autora w rozdziale VI dotycz cym praw-
no-ekonomicznych metod zwalczania prania pieni dzy. Zwalczanie to jest celem, 
który mo na rozpatrywa  – zdaniem autora – z dwóch ró nych punktów widze-
nia: pa stwa i podmiotu gospodarczego. Pa stwo zmaga si  z tym procederem na 
gruncie ustawodawczym, podmioty gospodarcze – z pomoc  specyficznych dla nich 
mechanizmów. Wed ug przyj tej klasyfikacji autora charakter uzupe niaj cy tego 
podzia u maj  strategie alternatywne pe ni ce g ównie funkcje prewencyjne.

L. Wieczorek zauwa a, e pierwsze prawne regulacje maj ce na celu zwalcza-
nie prania pieni dzy si gaj  pocz tku lat 60. XX w. Pierwotnie by y to pionier-
skie regulacje mi dzynarodowe, a dopiero pó niej towarzyszy y im regulacje we-
wn trzkrajowe17. W prawie niemieckim regulacje karnoprawne z § 261 ust. I–IX 
kodeksu karnego18, ustanowione dopiero w 1992 r., wietnie uzupe niaj  regulacje 

15 W polskim prawie s  to przest pstwa uj te przede wszystkim w art. 228–231, 250a, 296a–296b, 
302 § 2–3 kodeksu karnego.

16 M. Prengel, rodki zwalczania…, op. cit., s. 178–179.
17 Szerzej M. Prengel, rodki zwalczania…, op. cit., zw aszcza s. 232 i n.
18 Warto przytoczy , e regulacja ta powsta a na skutek aktów prawa mi dzynarodowego ko ca 

lat 80. i pocz tku lat 90. XX w., z których decyduj ce znaczenia dla Niemiec jako pa stwa cz on-
kowskiego UE mia a tzw. pierwsza dyrektywa UE dotycz ca prania pieni dzy bli ej omówiona 
przez M. Prengel, Karnoprawna analiza Dyrektywy Rady EWG z 10 czerwca 1991 w sprawie 
udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celów prania pieni dzy, „Prawo Unii Eu-
ropejskiej” 6/2001, s. 13–17.
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tego problemu w prawie gospodarczym. W przypadku tych ostatnich autor swoje 
rozwa ania koncentruje w g ównej mierze na ustawie z 1993 r. o wykryciu zysków 
z ci kich przest pstw zast pionej ustaw  z 2011 r. w sprawie optymalizacji pre-
wencji prania pieni dzy19 i w ustawie z 1998 r. o systemie kredytowym20.

Podmioty gospodarcze szczególnie zagro one wykorzystaniem ich do procederu 
prania pieni dzy wypracowa y ca  gam  w asnych mechanizmów jego zwalcza-
nia. Autor przybli a trzy g ówne ich grupy, tj. dobrze przeszkoleni i godni zaufa-
nia pracownicy tych podmiotów, system poszukiwania i jednoznaczne standardy 
post powania. Szkolenie pracowników i ich dalsze ustawiczne kszta cenie s u y 
przekazywaniu aktualnych metod walki z tym procederem i pod aj cych za nimi 
procedur w ramach danego podmiotu. Wprowadzenie systemu informatycznego 
u atwiaj cego wykrywanie transakcji podejrzanych u atwia pracownikom sprawne 
analizowanie transakcji klientów i wykrywanie tych szczególnie podejrzanych. Jak 
najbardziej nale y zgodzi  si  z autorem co do tego, e wypracowanie bezpo red-
niej, szybkiej i bezproblemowej komunikacji mi dzy pracownikami, ich prze o o-
nymi i odpowiednimi s u bami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieni dzy 
jest decyduj cym krokiem w walce z tym procederem.

W rozwa aniach L. Wieczorka du o miejsca zajmuj  alternatywne metody zwal-
czania prania pieni dzy skoncentrowane wokó  zwalczania przest pczo ci i zwal-
czania prania pieni dzy w poszczególnych etapach modelu trójfazowego. W a nie 
przy tej okazji uwidacznia si  cis y zwi zek prania pieni dzy z przest pczo ci , 
a przede wszystkim z przest pczo ci  zorganizowan . Autor dostrzega, e strategia 
zwalczania przest pczo ci jest ci le zwi zana ze zwalczaniem prania pieni dzy. 
A to dlatego, e w zwi zku z procederem prania pieni dzy ulegaj  podwy szeniu 
koszty w asne przest pczo ci, któr  porównuje on do podmiotu gospodarczego, 
którego naturalnym celem jest maksymalizacja osi ganych zysków. W przypadku 
przest pczo ci za pomoc  „wypranych” pieni dzy.

W dociekaniach autora, dotycz cych przest pczo ci rz dz cej si  wed ug praw 
ekonomicznych, szczególne trafne jest spostrze enie, e zwalczanie przest pczo ci 
prowadzi w efekcie do podwy szenia jej kosztów produkcji nielegalnych towarów 
i us ug, zwi kszenia kosztów ich dystrybucji i „wyprania” pochodz cych z nich 
warto ci maj tkowych. Mimo e brakuje wiarygodnych danych w tym zakresie, 
mo e to prowadzi  do ograniczenia popytu na te produkty lub utrudnienia ich 
wytworzenia i wprowadzenia do obrotu. Ponadto zwi kszenie kosztów w asnych 
przest pczo ci najprawdopodobniej b dzie prowadzi  do obni enia uzyskanych zy-
sków lub do zwi kszenia kosztów ich dystrybucji kosztem ich odbiorców. W tym 
kontek cie autor zastanawia si  nad mo liwo ci  wprowadzenia przez pa stwo 
substytutów nielegalnych produktów. W trakcie tych wywodów dotycz cych rod-

19 Niemiecki Dz.U. 2011 I/ 2959 i n.
20 Niemiecki Dz.U. 2008 I/ 2776 i n.
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ków odurzaj cych i substancji psychotropowych spekuluje, czy legalizacja tych 
rodków i substancji nie spowoduje wzrostu ich konsumpcji. Ostatecznie jednak 

zajmuje stanowisko, e jedynie umi dzynarodowienie zwalczania, mi dzynarodowo 
dzia aj ce s u by, ujednolicone przepisy prawne, procedury ekstradycji i wspó pracy 
mi dzypa stwowej prowadz  do osi gni cia po danych efektów nie tylko w zwal-
czaniu przest pczo ci, lecz tak e zwalczaniu prania pieni dzy.

Wywi zywanie si  we w a ciwy sposób przez banki i inne instytucje finansowe 
z na o onych na nie przez ustawodawc  obowi zków identyfikacyjno-meldunko-
wych znacznie utrudnia przest pczo ci w fazie placement nierodz ce podejrze  
umiejscowienie inkryminowanych pieni dzy w ramach legalnego obrotu gospo-
darczego. I tutaj L. Wieczorek dostrzega sprz enie zwrotne: w rezultacie pro-
wadzi to do wypracowania przez przest pczo  coraz to nowych technik prania 
pieni dzy, które wymagaj  wi kszego nak adu czasu i kosztów finansowych, jak 
np. smerfowanie czy korzystanie z pomocy firm przykrywek. W celu uporania si  
z problemem smerfowania autor postuluje ograniczenie obrotu gotówkowego lub 
nawet wycofanie p atno ci gotówkowych z obrotu gospodarczego. Upatruje w tym 
prewencyjn  metod  zwalczania prania pieni dzy, gdy  jedynie obrót bezgotów-
kowy nie pozostawia ladu w dokumentacji instytucji finansowych (paper trail), 
który pozwala na identyfikacj  klienta przest pcy i prze ledzenie przebytej drogi 
nielegalnych pieni dzy w tych instytucjach, a w rezultacie na przysz e odebra-
nie mu tych pieni dzy w drodze przepadku mienia. Je eli chodzi o firmy przy-
krywki, opowiada si  za wprowadzeniem mi dzynarodowej instytucji sprawuj -
cej kontrol  nad podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w poszczególnych 
pa stwach, pod k tem ich rzeczywistych w a cicieli i kapita u przez nie przecho-
dz cego.

Celem zwalczania prania pieni dzy w fazie layering jest – zdaniem L. Wie-
czorka – d ugotrwa e pozostawienie paper trail pozwalaj cego na rekonstrukcj  
przeprowadzonych transakcji finansowych i ujawnienie to samo ci popleczników 
je dokonuj cych. Autor dochodzi do wniosku, e co prawda dzia amy lokalnie, ale 
jeste my skazani na globaln  wspó prac  i ujednolicone mechanizmy zwalczania 
prania pieni dzy celem mo liwie najbardziej skutecznego przeciwstawienia si  
temu procederowi. Wynika to tak e z konieczno ci dopasowania mechanizmów 
zwalczania prania pieni dzy do globalnie dzia aj cej przest pczo ci.

W fazie integracji inkryminowanych pieni dzy z legalnym obrotem gospodar-
czym najcz ciej urywa si  paper trail w trakcie zamierzonych licznych operacji 
na rynku kapita owym. Prowadzi to do trudno ci w rozpoznaniu przest pczego 
pochodzenia mienia. Chc c temu zapobiec, autor podsuwa ide  ustanowienia wia-
towego centralnego rejestru dla samochodów, samolotów, statków i nieruchomo ci. 
Bez w tpienia jest to innowacyjny pogl d, ale trudny do realizacji, poniewa  nie 
wydaje si  mo liwe, aby taki rejestr obj  wszystkie pa stwa, w cznie z rajami 
karnopodatkowymi i centrami finansowymi offshore.
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Nale y przychyli  si  do stanowiska autora, który upatruje szans  w zwi ksze-
niu efektywno ci obecnie istniej cych instrumentów zwalczania prania pieni dzy 
przez stworzenie ekonomicznego systemu motywacyjnego dla banków i innych in-
stytucji finansowych i w ramach tych instytucji (tytu em przyk adu podaje nagrody 
pieni ne przekazywane przez pa stwo tym instytucjom i ich pracownikom). Pew-
ne mo liwo ci widzi tak e w ograniczeniu tajemnicy bankowej, co mog oby – jego 
zdaniem – dodatkowo pozytywnie wp yn  na zwalczanie prania pieni dzy.

W rozdzia ach VII–VIII, podsumowuj cych prac , autor odpowiada na pyta-
nie, czy zwalczanie prania pieni dzy mo e przynie  dostatecznie zadowalaj ce 
rezultaty. Zauwa a tu problem pochodzenia banknotów wskazuj c, e nie istniej  
odpowiednio sprawnie funkcjonuj ce mechanizmy, które pozwala yby na ustalenie 
ród a ich pochodzenia i na jasne odró nienie pieni dzy pochodz cych z legalnych 
róde  od tych z nielegalnych. Autor podnosi tak e, e tajemnica bankowa w niektó-

rych pa stwach chroni sprawców przest pstw na tyle, e mog  czu  si  wystarcza-
j co anonimowi i dlatego bezkarni. W wi kszo ci pa stw uchyla si  ochron  danych 
osobowych posiadaczy rachunków bankowych tylko w przypadku uzasadnionych 
podejrze  dotycz cych procederu prania pieni dzy. W XXI w. znaczne utrudnienie 
w zwalczaniu tego procederu wi e si  z praktycznie nieograniczonymi mo liwo-
ciami nie tylko w przeprowadzaniu transakcji, lecz tak e w inwestowaniu na ryn-

ku kapita owym, daj c jego uczestnikom du  anonimowo , szybko  obrotu pie-
ni nego i jego mi dzynarodowo . Osoba pior ca pieni dze profituje tak e z tego, 
e proceder ten nie niesie ze sob  adnych bezpo rednich ofiar. Autor podkre la, e 

dodatkowo wspomaga przest pc  s abo funkcjonuj ca wspó praca mi dzynarodowa 
w zwalczaniu prania pieni dzy, powoduj ca, e granic  dla jurysdykcji w sprawach 
karnych danego pa stwa wyznacza w dalszym ci gu najcz ciej jego w asna grani-
ca pa stwowa. Walk  t  utrudnia równie  konflikt interesów bran y finansowej, 
a tak e pa stwa poszukuj ce kapita u21.

Mo na zgodzi  si  z kontrowersyjn  tez  autora, e wykrycie prania pieni -
dzy nie do ko ca le y w ekonomicznym interesie banków i innych instytucji fi-
nansowych. Konflikt ten polega na tym, e z jednej strony podmioty te d  do 
umacniania swojej pozycji w a nie za po rednictwem pieni dzy, z drugiej strony 
wykrycie procederu prania pieni dzy wi e si  dla nich z pewnego rodzaju strat . 
Z ekonomicznego punktu widzenia celem banków i innych instytucji finansowych 
powinno by  na tyle ograniczenie do minimum kosztów zwi zanych z wykryciem 
tego procederu, o ile nie padnie cie  podejrzenia co do wspó pracy z przest pczo-
ci , co wi za oby si  z utrat  zaufania praworz dnych klientów do tych instytu-

cji i zwi zan  z tym szkod . Przy tej okazji autor zauwa a, e przekazywanie do 

21 Konflikt interesów mi dzy organami cigania a pa stwami poszukuj cymi kapita u polega na 
tym, e o ile te pierwsze chc  mo liwie du o kapita u odebra  przest pczo ci, o tyle te drugie 
d  do pozyskania mo liwie du o kapita u, niezale nie od jego pochodzenia.
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odpowiednich organów informacji dotycz cych klientów w zakresie obowi zków 
identyfikacyjno-meldunkowych idzie w parze z pewnym ryzykiem dla instytucji 
finansowych, gdy  w przypadku b dnego podejrzenia klienta przez t  instytucj  
o przest pstwo prania pieni dzy, skutkuj cego niezako czeniem sprawy prawo-
mocnym wyrokiem skazuj cym, wyst puje ryzyko instytucji finansowej, które po-
lega na utracie niezadowolonego klienta i jego kapita u. Dlatego autor proponuje 
rozwi zanie zadowalaj ce zarówno banki i inne instytucje finansowe, jak i organy 
cigania i wymiar sprawiedliwo ci, tj. pa stwow  premi  dla tych instytucji za 

pomoc w wykryciu procederu prania pieni dzy jako pewnego ekwiwalentu za za-
anga owanie w walk  z praniem pieni dzy, nak ady czasowe i koszty finansowe, 
a tak e za ryzyko z tym zwi zane.

Szkoda, e autor zadowala si  stwierdzeniem, e znikoma ilo  pieni dzy „brud-
nego” pochodzenia zostaje wykryta i nie prezentuje bli szych danych statystycz-
nych dotycz cych tego problemu, chocia by tylko dla Niemiec. L. Wieczorek pozo-
staje jednak w swoich pogl dach mocno sceptyczny, trafnie podaj c w w tpliwo  
mo liwo  ca kowitego za egnania procederu prania pieni dzy z pomoc  istniej -
cych strategii przeciwdzia ania.

Podsumowuj c: mimo pewnych niedoci gni  autora, jego praca z ca  pewno-
ci  wnosi znacz cy wk ad w nowe postrzeganie procederu prania pieni dzy i w jego 

zwalczanie z interdyscyplinarnej perspektywy. Decyduj ce w dalszym doskonaleniu 
strategii na miar  XXI w. w skuteczniejszej walce z tym procederem jest mo liwie 
wszechstronne rozpoznanie tego procederu i wypracowanie interdyscyplinarnych 
mechanizmów jego zwalczania. Nie wszystko zosta o jeszcze zrobione w tym kie-
runku, co pokazuj  badania B. Unger i J. den Hartoga22.

22 B. Unger, J. den Hartog, Water always finds its way: Identifying new forms of money laundering, 
„Crime, Law, and Social Change” 3/2012, s. 287–304.


