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                               Bruksela, dnia 13 maja 2013 r. 

 

 

 

          

           Sprawozdanie nr 40/2013 

 

Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia  

z udziałem parlamentarzystów krajowych poświęconego wymianie poglądów 

nt. Roli i doświadczeń parlamentów narodowych w walce ze zorganizowaną 

przestępczością, korupcją i praniem brudnych pieniędzy 

 

Bruksela, 7 maja 2013 r. 

 

W dniu 7 maja br. odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie z udziałem 

parlamentarzystów krajowych, poświęcone wymianie poglądów nt. Roli i doświadczeń 

parlamentów narodowych w walce ze zorganizowaną przestępczością, korupcją i praniem 

brudnych pieniędzy. W spotkaniu stronę polską reprezentowali senatorowie Jan Rulewski 

(zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP) i 

Robert Mamątow (członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP). 

 

 

Senatorowie Jan Rulewski i Robert Mamątow przed budynkiem PE. 
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1. Dyskusja z komisarz ds. wewnętrznych - panią Cecilią Malmström 

 

Sonia Alfano (ALDE, Włochy), przewodnicząca Komisji Specjalnej ds. Przestępczości 

Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (CRIM), która zorganizowała posiedzenie, 

powitała gości i zachęciła ich do dyskusji. Podkreśliła również, że Komisja Specjalna przyjęła 

właśnie sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: 

zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie śródokresowe) autorstwa 

posła Salvatore Iacolino (EPP, Włochy). Komisja CRIM została powołana w marcu 2012 r. 

Jej celem jest zbadanie i przeanalizowanie zjawisk przestępczych oraz opracowanie 

kompleksowego i ustrukturyzowanego planu walki z nimi na szczeblu europejskim.  

 

Następnie głos zabrała pani Cecilia Malmström, komisarz ds. wewnętrznych. Rozpoczynając 

swoje przemówienie podkreśliła dużą wagę dyskusji na temat korupcji, prania brudnych 

pieniędzy i przestępczości zorganizowanej zarówno w PE, jak i w parlamentach narodowych. 

Zwróciła uwagę na takie zjawiska, jak cyberprzestępczość, handel ludźmi i penetrację rynku 

przez przestępców. Przypomniała o tym, że Unia Europejska posiada podstawy prawne do 

walki z ww. zjawiskami, takiej jak Traktat z Lizbony, Program sztokholmski
1
, czy też 

Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej zaproponowaną w 2009 r.
2
, które 

określiły priorytety UE w tym obszarze. Następnie komisarz Malmström skoncentrowała się 

na omówieniu istotnych zagrożeń dla UE i jej obywateli.  

 

Za pierwsze istotne zagrożenie uznała cyberprzestępczość. W marcu br. Komisja Europejska 

zaproponowała utworzenie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością.  

Wspomniała również o Strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa, która została zaproponowana 

przez KE w lutym br. Podkreśliła ważną rolę parlamentów we wdrożeniu tej Strategii.  

 

Powiedziała również o globalnym porozumieniu przeciw wykorzystywaniu dzieci w 

internecie, które zostało wsparte w zeszłym roku przez Radę Europejską, które ma na celu 

poprawę identyfikacji ofiar, lepsze ściganie przestępców, podnoszenie świadomości i 

wymianę doświadczeń.  

 

Komisarz poinformowała również o konieczności zwalczania handlu ludźmi, będącego 

elementem przestępczości transgranicznej i o sprawozdaniu Komisji Europejskiej na temat 

handlu ludźmi. Coraz więcej ofiar, coraz mniej zatrzymanych przestępców – to ogólny 

wniosek płynący z pierwszego sprawozdania w sprawie handlu ludźmi w Europie. „Smutna 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:pl:PDF  

2
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313PLC.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:pl:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313PLC.pdf
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prawda jest taka, że handel ludźmi odbywa się wszędzie, niemal na naszych oczach” – 

mówiła komisarz Cecilia Malmström. Podkreśliła, że mimo, że termin transpozycji już 

upłynął, to do tej pory tylko 9 państw członkowskich w pełni zaadaptowało dyrektywę UE w 

sprawie zapobiegania handlowi ludźmi do ustawodawstwa krajowego.  

 

Komisarz powiedziała również, że obecnie dużym zagrożeniem jest broń palna, co 

potwierdzają wypadki z Norwegii, Francji czy Belgii. Opowiedziała się za kryminalizacją 

posiadania broni i ściganiem jej posiadaczy. Ważne jest, by dowiedzieć się, w jaki sposób 

państwa członkowskie podchodzą do tej opcji i zapoznać się z opiniami obywateli i 

organizacji pozarządowych na ten temat.  

 

Podkreśliła również konieczność intensywnej walki z handlem narkotykami. 

Poinformowała, że w Europie mamy 4 miliony systematycznych użytkowników, którzy 

spożywają 124 tony kokainy rocznie. Europa wkracza w nową, znaczącą erę, jeżeli chodzi o 

podaż nielegalnych narkotyków i popyt na nie: rozwój sytuacji stanowi wyzwanie dla 

realizowanej obecnie polityki i podejmowanych działań. Taki wniosek płynie z pierwszego 

sprawozdania dotyczącego rynków narkotykowych w UE, które sporządzone zostało 

wspólnie przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europol. 

Obie agencje UE w swoim sprawozdaniu opisują rynek, który jest w coraz większym stopniu 

rynkiem dynamicznym, innowacyjnym i szybko reagującym na wyzwania. Jest to rynek, 

który wymaga równie dynamicznej, innowacyjnej i elastycznej reakcji. Sprawozdanie ujawnia 

„zmieniające się oblicze przestępczości zorganizowanej w Europie”: w przeszłości rynek 

narkotykowy na terytorium UE skupiał się wokół określonych narkotyków, które 

wyspecjalizowani przestępcy przemycali wzdłuż dobrze znanych tras. Obecny rynek jest 

natomiast bardziej „płynny”, coraz częściej wytyczane są nowe trasy, zaś przesyłki coraz 

częściej zawierają różnorodne substancje.  

 

Pani komisarz odniosła się również do kwestii prania brudnych pieniędzy. Podkreśliła, że w 

dniu 5 lutego 2013 r. Komisja przyjęła dwa wnioski mające na celu zaostrzenie 

obowiązujących przepisów UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz 

transferu środków pieniężnych. Zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem 

terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej aktualizacji przepisów. Kolejną 

kwestią, do której odniosła się pani komisarz była korupcja. Podkreśliła, że istnieją duże 

różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o poziom korupcji. Ostrożne rachunki 

mówią, że korupcja prowadzi do strat dla gospodarki UE, stanowiących równowartość 

budżetu UE. Stanowi to zagrożenie dla społeczeństwa i demokracji, dlatego zwalczanie 

korupcji jest niezbędne. Konfiskata i zajęcia aktywów nie zawsze dobrze działają. Konieczne 
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jest transgraniczne przekazywanie informacji między państwami członkowskimi, instytucjami 

i policją. Europol i PE porozumiewają się również w kwestii dostępu do informacji. W dniu 

27 marca br. Komisja zaproponowała wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że unijna 

agencja egzekwowania prawa (Europol) stanie się bardziej skuteczna w zbieraniu informacji, 

ich analizie i dzieleniu się nimi z państwami członkowskimi. Dzięki proponowanym zmianom 

Europol będzie w stanie udzielać bardziej konkretnego i ukierunkowanego wsparcia 

krajowym organom ścigania podczas współpracy transgranicznej oraz dochodzeń. 

Jednocześnie wniosek ma na celu zwiększenie zakresu odpowiedzialności Europolu przed 

Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi oraz poprawę ochrony danych 

osobowych. Nowe rozporządzenie pogłębia związek między szkoleniami a wspieraniem 

współpracy operacyjnej przez połączenie Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) z 

Europolem i przekazanie Europolowi zadań w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleń i 

programów wymiany dla policji i innych funkcjonariuszy organów ścigania. 

 

Sonia Alfano (ALDE, Włochy), podkreśliła wagę spotkania z parlamentami narodowymi. 

Uznała omawiane kwestie za ważne dla bezpieczeństwa, wolności i swobód obywateli. 

Spytała, w jaki sposób nielegalna działalność wpływa na gospodarkę w państwach 

członkowskich, ile organizacji przestępczych działa na ich terenie i jaki jest wpływ 

przestępczości zorganizowanej na gospodarkę.  

 

Annika Duan (parlament szwedzki) spytała o perspektywy utworzenia urzędu prokuratora 

europejskiego (EPPO - European Public Prosecutor's Office). Europejski prokurator 

zajmowałby się przede wszystkim przestępstwami, które szkodzą interesom finansowym UE. 

Wezwała również do podejmowania konkretnych inicjatyw gospodarczych, gdyż z uwagi na 

korupcję pranie brudnych pieniędzy i zorganizowaną przestępczość przepada wiele 

możliwości. 

 

Miroslav Nenutil (Senat, Czechy) podkreślił konieczność zapobiegania przestępstwom 

finansowym. Spytał o dostępność informacji nt. transgranicznych transferów pieniężnych. 

Nawoływał do korzystania z wiedzy takich instytucji, jak Europol. Wspomniał również o 

konieczności ochrona euro i innych walut przed oszustwami, co Czechy poparły. Zauważają 

również, że przepisy unijne muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i nie mogą być 

sprzeczne z krajowymi przepisami kodeksów karnych. Pozytywnie wypowiedział się wobec 

propozycji harmonizacji przestępstw w UE - tak, aby w podobny sposób karać sprawców 

podobnych przestępstw. 
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Tanja Fajon (S&D, Słowenia) powiedziała, że ważne jest, by politycy oskarżeni o korupcję 

nie mogli kandydować do parlamentów przez 5 lat. Spytała o powołanie urzędu europejskiego 

prokuratora, ponieważ dotychczas KE nie przedstawiła żadnych konkretnych działań w tej 

kwestii. Spytała również o sprawozdanie KE nt. korupcji i postrzegania korupcji w państwach 

członkowskich. Spytała o metodologię, jaka będzie zastosowana w tym sprawozdaniu. 

 

 

 

Jan Rulewski (Senat, Polska) podkreślił, że obecnie mówi się wyłącznie o zwalczaniu 

różnych zjawisk, natomiast pani komisarz nie wspomniała o prewencji, w szczególności 

wśród młodzieży. Wprawdzie mówi się o prewencji, jeśli chodzi o zażywanie narkotyków 

przez młodzież, jednak w opinii senatora ważna jest prewencja w przypadku korupcji. Senator 

podkreślił, że korupcja jest zaraźliwa jak bakteria, zaczyna się w szkole, by później 

przerodzić się w działalność zorganizowaną, która często przyciąga wykluczonych ze 

społeczeństwa, a czasem utalentowaną młodzież. Z tego względu z problemem korupcji 

powinno się wkraczać do szkół. Korupcja zaczyna się od tolerancji małych podarunków, co 

jest postrzegane jako pewien obyczaj a nie jako zjawisko kryminogenne. Korupcja przynosi 

szkodę nie tylko gospodarce, ale i samym zainteresowanym. Z tych względów w 

przygotowywanym przez Komisję Europejską sprawozdaniu nt. korupcji powinno się mówić 

o prewencji. Kiedyś religijność, moralność i obyczajowość stanowiły naturalne metody 

prewencji, które obecnie zanikają, głównie z uwagi na fakt, że cyberprzestrzeń jest bardzo 

pluralistyczna. Zdarza się, że korupcja w innym państwie nie jest ścigana, ale jest traktowana 

jako norma. Pan senator podkreślił również, że zbyt wiele czasu poświęca się korupcji wśród 

polityków, z uwagi na fakt, że są to zjawiska nośne i medialne. Jednak korupcja nie dotyczy 
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wyłącznie polityków. Takie zawężenie tego zjawiska prowadzi do mylnego przekonania, że 

jeśli w korupcję zaangażowany jest zwykły obywatel, to takiego zjawiska nie określa się 

mianem korupcji a dążeniem do poprawy sytuacji życiowej. Straty z powodu tej powszechnej 

korupcji są większe niż te, które powstają w wyniku zjawisk objętych presją medialną. 

 

Fevronia Patrianakou (parlament Grecji) powiedziała, że zwalczanie zorganizowanej 

przestępczości wymaga przede wszystkim środków finansowych. Gdy niektóre kraje cierpią z 

uwagi na położenie geograficzne, ściganie przestępców jest utrudnione, m.in. z powodu braku 

środków na policję. Ważna jest również ochrona granic tych państw. Spytała, w jaki sposób 

UE może zapewnić odpowiednie środki i możliwości dla takich krajów, jak Grecja? 

 

Bill Newton Dunn (ALDE, Wielka Brytania) powiedział, że przestępczość zorganizowana 

rozwija się coraz bardziej w UE. Obecnie potrzebne są nowe miejsca pracy a rządy krajowe 

nie potrafią ich zapewnić. Spytał, jak naciskać na rządy krajowe i je motywować, by 

współpracowały ze sobą. 

 

Francois Pillet (Senat, Francja) zwróciła uwagę na szereg negatywnych zjawisk w obliczu, 

których stoi Europa. Wzywał do wykorzystywania narzędzi dotyczących przepływów 

środków finansowych, pochodzących z działalności przestępczej. Przedstawił również 

propozycję utworzenia w każdym państwie członkowskim listy modelowych przedsiębiorstw, 

które można rekomendować, jeśli chodzi o funkcjonowanie na rynku europejskim. 

 

Mircea Grosaru (Izba Deputowanych, Rumunia) podkreślił, że Rumunia stara się 

przeciwdziałać zjawiskom, towarzyszącym nowej demokracji w jego kraju. 

Przygotowywanych jest szereg projektów ustaw, w tym na rzecz wzmocnienia współpracy w 

sprawach sądowych. Jednak mimo tych starań w Brukseli są przedkładane sprawozdania, w 

których Rumunia jest ciągle postrzegana negatywnie. Spytał, w jaki sposób postrzegane są w 

UE starania Rumunii na rzecz zwalczania korupcji. 

 

Odnosząc się do kwestii europejskiego prokuratora, komisarz Cecilia Malmström 

poinformowała, że odpowiedzialna za to komisarz Viviane Reding, komisarz UE ds. 

sprawiedliwości, praw człowieka i obywatelstwa, pracuje nad tym dossier i jest obecnie na 

etapie przeprowadzania oceny wpływu. W kwestii korupcji komisarz Malmström podkreśliła, 

że w sprawozdaniu przedstawiona jest bardzo szeroka definicja korupcji, tj. nadużywanie 

władzy do prywatnych celów. Jest to definicja zgoda z Transparency International i ONZ, 

jednak Komisja nie powiela jej, ale wykorzystuje ich pracę. Odnosząc się do komentarza 

senatora Rulewskiego, komisarz powiedziała, że KE stara się również skupić na prewencji i 
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zapobieganiu zjawiskom kryminogennym. W tym względzie korzysta z przykładów dobrych 

praktyk. Przyznała jednak, że nie można stworzyć jednego rozwiązania dla wszystkich. 

Odnośnie pomocy państwom członkowskim, komisarz przyznała, że zdaje sobie sprawę z 

trudności, z którymi boryka się Grecja i inne państwa. Cięcia wpływają negatywnie na 

funkcjonowanie policji. W rozmowach dwustronnych omawiane są te kwestie i wyznaczane 

są priorytety w danych państwach. Ważne są również takie spotkania, jak dzisiejsze. Ważne 

jest budowanie zaufania i wykorzystywanie instrumentów do wymiany informacji. Przyznała, 

że np. nie korzysta się zbyt często z wymiany informacji nt. DNA. Odnosząc się do 

propozycji senatora Pillet, komisarz powiedziała, że na pewno się nad nią zastanowi, gdyż 

przydatna byłaby taka czarna i biała lista przedsiębiorstw europejskich.  

 

2. Wprowadzanie do dyskusji - sprawozdawca Salvatore Iacolino  

 

Przestępczość zorganizowana stała się obecnie globalnym podmiotem gospodarczym 

korzystającym z ogromnej nielegalnej przewagi konkurencyjnej i zaburzającym podstępnie 

legalną gospodarkę. Typowe sposoby działania organizacji przestępczych obejmują, oprócz 

przemocy i zastraszania, również korupcję. Pranie pieniędzy z kolei łączy się często z 

działalnością typową dla przestępczości zorganizowanej, ale pozostaje też w ścisłym związku 

z korupcją, nadużyciami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania. W związku z tym 

przestępczość zorganizowaną, korupcję i pranie pieniędzy – chociaż są to odrębne procedery 

– często cechują obiektywne wzajemne powiązania. 

 

W dniu 7 maja br. Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania 

Pieniędzy (CRIM) przyjęła sprawozdanie średniookresowe autorstwa posła Salvatore 

Iacolino (EPP, Włochy). Poseł Iacolino przedstawił zgromadzonym główne tezy 

zaprezentowane w przyjętym sprawozdaniu. Raport ten ma być poddany głosowaniu na sesji 

plenarnej w Strasburgu w czerwcu. Do końca roku posłowie do PE zatwierdzą kompleksową 

strategię wzmocnienia walki z przestępczością. 

 

Każdy skazany za poważne przestępstwo lub korupcję powinien być wykluczony z 

możliwości uczestnictwa w zamówieniach publicznych i kandydowania w wyborach w UE 

przez co najmniej pięć lat - do takiego wnioski doszła Komisja w przyjętym sprawozdaniu. 

Członkostwo w mafii powinno zostać uznane za przestępstwo w całej UE, oraz powinny 

zostać sporządzone unijne przepisy, jak przeznaczyć skonfiskowany majątek mafii na cele 

społeczne. 
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Komisja Europejska szacuje, że globalne przychody z działalności przestępczej wynoszą 

3,6% światowego PKB, podczas gdy w UE koszty korupcji szacuje się na 1% PKB UE. 

 

W sprawozdaniu podkreślono, że wzmocnienie transgranicznej współpracy sądowej i 

policyjnej w UE oraz z krajami trzecimi jest niezbędne w celu ochrony interesów 

finansowych w UE przeciwko zorganizowanej przestępczości, korupcji i praniu brudnych 

pieniędzy. 

 

 Pięcioletni zakaz udziału w przetargach publicznych i wyborach europejskich 

 

Każdy skazany za poważne przestępstwa przeciwko interesom publicznym, takie jak handel 

ludźmi i zatrudnianie dzieci, korupcja lub pranie brudnych pieniędzy powinien zostać 

wykluczony z możliwości uczestnictwa w przetargu w UE przez co najmniej pięć lat. 

Ponadto, każdy skazany za korupcję powinien być wykluczony z kandydowania w wyborach 

na urząd publiczny przez co najmniej 5 lat. 

 

 Konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa 

 

Wszystkie państwa członkowskie powinny uprościć przepisy dotyczące konfiskaty majątku 

przestępców. Komisja Specjalna sugeruje, że konfiskata może nastąpić jeszcze przed 

zakończeniem procesu, jeżeli jest to dopuszczalne przez organ sądowy. W przyjętym 

sprawozdaniu zaproponowano, by pozwolono na wykorzystywanie skonfiskowanych 

aktywów, tj. budynki lub pojazdy, do celów społecznych. 

 

 Zdefiniowanie "przestępczości zorganizowanej" 

 

Komisja Specjalna jest zdania, że państwa członkowskie UE mogłyby lepiej koordynować 

swoje wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej w stylu mafii, gdyby 

uzgodniły wspólną definicję zjawiska "przestępczości zorganizowanej". Sprawozdawca 

wzywa w szczególności do przedstawienia wniosku zawierającego wspólną definicję 

przestępstwa polegającego na udziale w grupie przestępczej o charakterze mafijnym, 

obejmującą zapis o ukierunkowaniu na przedsiębiorczość w ramach tego procederu i kładącą 

nacisk na zastraszanie stosowane przez grupę przestępczą, podobnie jak przewidziano w art. 

416a włoskiego kodeksu karnego. 

 

 Walka z korupcją 
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W celu wzmocnienia walki z korupcją, posłowie do PE wezwali Komisję do przedstawienia 

wniosku legislacyjnego dotyczącego utworzenia unijnego programu ochrony osób 

zgłaszających nieprawidłowości (tzw. whistleblowers), świadków i informatorów. Zwrócili 

się również o przedstawienie wniosku, do września tego roku, w celu utworzenia urzędu 

prokuratora europejskiego. 

 

3. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 

 

Sprawozdawca Salvatore Iacolino zaproponował prowadzenie prac w UE na temat 

przestępczości zorganizowanej w oparciu o przepisy, w których uznaje się następujące cechy 

przestępczości zorganizowanej: tajność struktur organizacyjnych, dostosowanie do 

panujących współcześnie warunków, odporność na środki zwalczania, rozprzestrzenianie 

geograficzne, przenikanie do struktur społecznych i gospodarczych oraz niezależność aparatu 

organizacyjnego w stosunku do poszczególnych członków. Cechy te pozwalają odróżnić 

przestępczość zorganizowaną od zwykłych grup przestępczych w zakresie, w jakim te 

ostatnie nie są nastawione na długoterminową działalność „przedsiębiorczą” właściwą 

mafiom. 

 

Sprawozdawca stwierdził, że skuteczna reakcja na przestępczość zorganizowaną powinna 

opierać się na poniższych wytycznych: 

a) określenie związku przestępczego o charakterze mafijnym w systemach prawnych 

wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej; 

b) harmonizacja lub zbliżenie stanów faktycznych wywołujących skutki prawne, ujętych w 

różnych ustawodawstwach krajowych, aby określić modele integracji i współpracy państw 

członkowskich, począwszy od natychmiastowej możliwości wykonania wyroków 

skazujących i nakazów konfiskaty; 

c) nadanie, w dziedzinie konfiskaty, pierwszeństwa modelowi opartemu na agresywnych 

prewencyjnych środkach ochrony mienia pochodzącego z przestępstwa, przy propagowaniu 

jego ponownego wykorzystania do celów społecznych; 

d) określenie jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych w całej 

Europie otrzymania prawomocnego wyroku za udział w organizacji przestępczej, pranie 

pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa przeciwko administracji publicznej, również 

jeżeli przyczyna ta zostaje stwierdzona w trakcie postępowania mającego na celu udzielenie 

zamówienia; 

e) nadanie większego znaczenia roli sędziów i urzędników łącznikowych; 
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f) stymulowanie i rozwijanie kultury partii w zakresie odpowiedzialności politycznej, aby 

zapewnić tworzenie list wyborczych na podstawie rygorystycznego kodeksu etycznego, z 

zastrzeżeniem zasady utraty biernego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego przez 

osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z przestępczością 

zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa wymierzone 

przeciwko administracji publicznej; 

g) zwiększenie stopnia wykorzystania nowych technologii, w tym wynalazków z dziedziny 

technologii satelitarnej, jako dodatkowego narzędzia zwalczania procederów przestępczych. 

 

Sprawozdawca zaleca również podjęcie działań mających na celu zerwanie związku między 

bosami mafii a żołnierzami mafii. Konieczne jest uniemożliwienie mafiosom zlecania działań 

z cel więziennych i uznanie współpracy z mafią za przestępstwo. Odniósł się również do 

kwestii oszustw i unikania płacenia podatków, co stanowi jedną trzecią wartości procederu 

prania brudnych pieniędzy. Odnośnie przestępczości w internecie, podkreślił, że konieczna 

jest silna wola polityczna, by jakiś taki system zbudować, który pomoże zmienić / usprawnić 

technologie zwalczania przestępczości w internecie. 

 

Annika Duan (parlament Szwecji) powiedziała, że w Szwecji współpraca organów ma 

kluczowe znaczenie przy zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. Jest 10 organów, które 

ze sobą współpracują. Inne organy wymiaru sprawiedliwości mogą uczestniczyć w tej 

współpracy. Jeśli chodzi o poważne przestępstwa, ważna jest współpraca i przygotowanie 

wspólnej strategii (regiony, ministerstwa, itp.).  

 

Antonio Camacho Vizcaino (Kongres Deputowanych, Hiszpania) podkreślił, że zwalczanie 

zorganizowanej przestępczości, korupcji i prania brudnych pieniędzy ma istotne znaczenie. 

Jeśli chodzi o kontakty pomiędzy szefami organizacji przestępczych można doprowadzić do 

wprowadzenia przeszkód w tych kontaktach, ale nie można rezygnować z respektowania 

praw człowieka. Istnieją systemy elektroniczne, które mogą blokować telefony komórkowe 

albo ułatwić kontrolę w więzieniach. Jednak musimy pamiętać o ochronie wolności 

obywatelskich. 

 

Jan Rulewski (Senat, Polska) powiedział, że trywialnym jest stwierdzenie, że Europa stała 

się wielkim i atrakcyjnym rynkiem do podejmowania wszelkiej działalności, w tym 

przestępczości zorganizowanej. W opinii senatora środki podjęte do zwalczania tego rodzaju 

"przedsiębiorczości" powinny ulec zaostrzeniu. Jeśli zaangażowanych w przestępczość jest 

więcej niż 3% obywateli danego państw, to znaczy, że wymiar ścigania i sprawiedliwości nie 

radzi sobie ze zwalczaniem przestępczości takich rozmiarów tradycyjnymi metodami państwa 
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demokratycznego. Niezbędne wtedy są metody interwencji, wykraczające poza granice 

normalnego postępowania. UE wprowadziła mierzalne procedury ingerujące w życie państw 

członkowskich, m.in. w budżety. Na mocy postanowień Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu 

państwa członkowskie muszą spełnić dwa kryteria: ich deficyt budżetowy nie może 

przekroczyć 3% PKB, a dług publiczny 60% PKB. Przekroczenie poziomu deficytu 3% 

prowadzi do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Analogicznie, można byłoby 

zastanowić się na tym, czy jeśli zostanie przekroczony pewien próg przestępczości, z którym 

pojedyncze nie może sobie samo poradzić, nie z uwagi na zaniechanie, nie należałoby 

wówczas wprowadzić procedury obserwacji i pomocy temu państwu w zwalczaniu 

negatywnych zjawisk przestępczych. 

 

 

 

Poseł Iacolino podziękował za przedstawienie doświadczeń w ramach koordynacji systemu 

szwedzkiego. Odnosząc się do posła z Hiszpanii, który wypowiedział się przeciw 

zaostrzonym karom, poinformował, że w Hiszpanii są również przypadki mafiosów, którzy w 

dalszym ciągu wysyłają swoim współpracownikom polecenia i dlatego konieczne jest 

zaostrzenie środków nadzoru. Odpowiadając senatorowi Rulewskiemu poseł Iacolino 

zaznaczył, że konieczna jest współpraca wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich. 

Jednak w jego opinii polityka musi przestrzegać zasad. Obecnie komisja CRIM pracuje nad 

tym, jak przy pomocy przepisów prawa zwalczać przestępczość. 

 

Sonia Alfano, przewodnicząca Komisji CRIM, opowiedziała następnie o przypadku mafiosa 

z Madrytu, który mógł prowadzić z celi więziennej swoją działalność przestępczą, jak m.in. 

zarządzanie handlem narkotykami i wydawanie wyroków śmierci, dzięki korzystaniu z 
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różnych przywilejów. Odniosła się do wypowiedzi senatora Rulewskiego i stwierdziła, że 

faktycznie trudno jest harmonizować systemy zwalczania przestępczości, bowiem obywatele 

mają inny sposób percepcji tych zjawisk. Każdy kraj ma swój sposób zwalczania 

przestępczości. Podkreśliła, że zorganizowana przestępczość zbrutalizowała się. Zawiera 

sojusze z organizacjami przestępczymi w innych krajach i wnika w systemy przestępcze 

innych krajów. Działalność przestępcza i pranie brudnych pieniędzy mają ogromny wpływ na 

gospodarkę europejską. 120 mld euro rocznie – to są ostrożne szacunki strat powstałych w 

wyniku działalności przestępczej - połowa z tych środków jest wynikiem korupcji we 

Włoszech. W Europie jest wiele rajów podatkowych - we Włoszech, Hiszpanii, 

Luksemburgu, na Cyprze, itp. Rosyjska mafia działa na Węgrzech. FBI od 5 lat posiada swoją 

grupę ludzi właśnie na Węgrzech. Niektóre parlamenty narodowe nie chcą się tą tematyką 

zajmować a ważne jest mówienie o tej polityce. 

 

4. Zwalczanie korupcji 

 

Sprawozdawca Salvatore Iacolino powiedział, że w swoim sprawozdaniu proponuje uznać 

korupcję za oferowanie lub obietnicę udzielenia danej osobie jakiekolwiek nienależnej 

korzyści materialnej lub niematerialnej, zarówno w sektorze publicznym, jak w sektorze 

prywatnym, w zamian za podjęcie przez tę osobę działania lub powstrzymanie się od podjęcia 

działania będącego w zakresie jej obowiązków z naruszeniem spoczywającego na niej 

obowiązku. Na tej podstawie można zdefiniować typowe zachowania korupcyjne: czynną i 

bierną korupcję urzędników państwowych, parlamentarzystów i innych przedstawicieli 

politycznych, w sektorze prywatnym, urzędników międzynarodowych, sędziów i 

prokuratorów, a także pranie dochodów pochodzących z korupcji i inne przestępstwa 

związane z korupcją.  

 

Komisja Europejska szacuje, że koszt korupcji w Unii wynosi ok. 120 mld euro rocznie, czyli 

1% PKB UE. Zgodnie z mniej pewnymi szacunkami Banku Światowego koszt korupcji na 

poziomie międzynarodowym wynosi prawie bilion dolarów, czyli około 770 miliardów euro. 

 

Korupcja w sektorze publicznym jest pierwszą i najbardziej powszechną formą korupcji 

przyciągającą uwagę ustawodawców. Często jej pojawienie się wynika z cech szczególnych 

systemu administracji publicznej danego kraju. Skuteczne przeciwdziałanie korupcji nie może 

mieć miejsca bez reformy administracji publicznej. Rodzaje i rozmiar korupcji w sektorze 

prywatnym, choć może mniej znane, są równie niepokojące, co w sektorze publicznym, np. w 

sektorze bankowym. Mamy również do czynienia z korupcją w transgranicznej wymianie 

handlowej. Mamy do czynienia z dużymi problemami finansowymi w Grecji, ale wszyscy 
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zdajemy sobie sprawę, jak tam funkcjonowała administracja. Trzech na czterech obywateli 

jest zaniepokojonych korupcją. 

 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wysiłków Unii Europejskiej na rzecz walki 

z korupcją, w której podkreślił znaczenie gospodarcze i społeczne tego zjawiska oraz 

zauważył, że przeszkodą dla ożywienia gospodarczego w państwach członkowskich 

dotkniętych kryzysem gospodarczym i finansowym jest również korupcja.  

  

Poseł Iacolino podkreślił, że ważne jest zapewnienie środków przeciwdziałania korupcji. 

Należy również dążyć do ustanowienia najbardziej jednolitych i spójnych ram prawnych na 

szczeblu europejskim w celu określenia lub wzmocnienia instrumentów niezbędnych do 

zapobiegania i zwalczania korupcji. W swoim sprawozdaniu poseł Iacolino wiele uwagi 

poświęca również kwestii przetargów. Wspomniał również o możliwości wykorzystania 

prowokatorów w celu bardziej skutecznego zdemaskowania osób dopuszczających się 

korupcji. 

 

Josip Kregar (parlament Chorwacji) podkreślił konieczność prowadzenia monitoringu, 

kontroli i dochodzeń, by skutecznie zwalczać korupcję. Istotna jest metodologia, którą można 

poprawić, jeśli uwzględnimy doświadczenie i wiedzę instytucji tj. Bank Światowy i 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chorwacja ma spore doświadczenia w zakresie 

zwalczanie korupcji. PE uznał, że Chorwacja działa skutecznie i przetwarza wiele danych 

dotyczących polityków i wysokich urzędników. Dochodzi do wielu procesów. Mają one jasne 

przesłanie - korupcja się nie opłaca. Cieszy go propozycja wspierania działań o charakterze 

prewencyjnym – tj. oświadczenia majątkowe i deklaracje konfliktu interesów. 

 

Franz Perhab (Bundesrat, Austria) powiedział, że parlament Austrii ma jedną z 

najsurowszych ustaw antykorupcyjnych w Europie. Te uregulowania mogą być przykładem 

na przyszłość, by lepiej zwalczać korupcję. Najlepszą metodą walki z korupcją jest 

przejrzystość we wszystkich działaniach publicznych i w gospodarce prywatnej, gdyż ta 

ogranicza korupcję. Spytał sprawozdawcę, czy uregulowania obowiązujące w Austrii są do 

przyjęcia w całej Europie. 

 

Joao Lobo (parlament Portugalii) powiedział, że w parlamencie portugalskim przyjęto cały 

szereg środków obecnie dyskutowanych. Mamy bank danych a władze portugalskie mają 

dostęp do nich. Tutaj następuje bardzo istotna szkoda w wyniku działalności przestępczej. KE 

muszą starać się przeciwdziałać przeciw zmowie milczenia w przypadkach korupcji, dlatego 
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trzeba chronić informatorów. Tego rodzaju osoby są w niebezpieczeństwie. Przekazanie tego 

rodzaju informacji powinno być obowiązkowe.  

 

 

 

Jan Rulewski (Senat, Polska) powiedział, że korupcja to jeden z najtrudniejszych 

problemów. Nie da się korupcji wyważyć, wymierzyć, dotknąć. To swego rodzaju proces, 

odbywający się na różnych płaszczyznach. Sprawozdawca Iacolino poruszył sprawę korupcji 

nie tylko na linii władza publiczna – kontrahent, ale również korupcji w sferze prywatnej. W 

świecie politycznym korupcja w Polsce została praktycznie wykorzeniona. Pan senator 

zwrócił jednak uwagę na peryferyjne zjawisko, które ma miejsce w państwach 

postkomunistycznych, w Polsce również. Tym spadkiem komunizmu jest funkcjonowanie w 

języku codziennym terminu "załatwiać". Obywatele bronili się przed brakiem dostępu do 

towarów i usług przez swoistą korupcję, którą nazywano załatwianiem. W trudnych czasach 

obywatele załatwiali miejsce w szpitalu, przedszkolu, w pracy i w przetargu i to pozostało. 

Nasuwa się wobec tego wniosek, że w Polsce jest przyzwolenie na małą korupcję, ale nie ma 

przyzwolenia na to, by osiągać z niej korzyści materialne. Na koniec senator podał przykład, 

prosząc o zastanowienie się, czy dobrze zostało zdiagnozowane zjawisko i procesy korupcji. 

Przedsiębiorca X podjął się zatrudniania osób niepełnosprawnym. Zabrakło mu środków, 

jednak udało mu się je pozyskać (załatwić), bez osiągania korzyści osobistych. Miał na to 

przyzwolenie społeczności lokalnej. Załatwił ludziom niepełnosprawnym możliwość pracy. 
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Senator Rulewski w tym kontekście pytał, czy takie zachowanie jest problematyczne i czy 

zostały przeprowadzone dostateczne badania, żeby zdiagnozować istotę korupcji.  

 

Poseł sprawozdawca Salvatore Iacolino mówiąc o procedurach i postępowaniu 

administracyjnym, podkreślił że ważne jest, by obywatel mógł szybko dostać odpowiedź na 

zadane pytanie. Przyznał, że stosunek obywateli do organów władzy publicznej bardzo się 

pogarsza. Jeśli chodzi o zasadę austriacką, gdzie prokuratura zajęła się kwestiami zwalczania 

korupcji, to sprawozdawca powiedział, że jest to dobry przykład dla stworzenia 

ogólnoeuropejskiego modelu. 

 

Odnośnie kwestii poruszonych przez senatora Jana Rulewskiego, pani przewodnicząca 

Sonia Alfano powiedziała, że senator słusznie zwrócił uwagę na fakt, iż korupcja jest jak 

ruchomy cel. Potrzeba czasu, by nauczyć się z nią walczyć. Eurodeputowanych obowiązują 

bardzo restrykcyjne zasady dotyczące korzyści majątkowych – muszą deklarować wszystkie 

prezenty powyżej 150 EUR. Z pewnością, jeśli chodzi o skorumpowanych polityków trzeba 

ich karać. Są też tacy, którzy poważnie traktują swoją pracę, jak przedsiębiorca zatrudniający 

osoby niepełnosprawne, ale są z zrównywani z tymi, którzy uczestniczą w procesie 

korupcyjnym. Nad tym problemem trzeba się zastanowić. 

 

Sprawozdawca Iacolino poinformował, że komisarz Malmström, przygotowując swoje 

raporty, opierała się na opracowaniach studyjnych i kryteriach oceny. W ubiegłym roku 

komisarz przedstawiła pakiet przeciw korupcji. PE niedługo zabierze stanowisko w tej 

sprawie. Propozycja komisarz Malmström jest dobra. Do wakacji ma zostać przedstawiony 

raport nt. zwalczania korupcji - analiza stanu faktycznego i propozycje na przyszłość.  

 

5. Zwalczanie prania brudnych pieniędzy 

 

W opinii sprawozdawcy Iacolino pranie pieniędzy obejmuje wszystkie działania służące 

ukrywaniu nielegalnych źródeł środków finansowych i nadawaniu im pozorów legalności w 

celu umożliwienia ich ponownego zainwestowania w legalnym obrocie gospodarczym. W 

rzeczywistości zjawisko to przybiera formy, które są często niezauważalne, z jednej strony ze 

względu na trudności w ilościowym określeniu przepływów finansowych, których źródła, 

jako źródła nielegalne pozostają w dużym stopniu nieznane, a z drugiej – ze względu na coraz 

większy stopień skomplikowania i nieprzejrzystości technik prania pieniędzy. Pranie 

pieniędzy łączy się z działalnością typową dla przestępczości zorganizowanej (handlem 

narkotykami, bronią, ludźmi, przemytem towaru, wymuszeniami itp.), ale często też pozostaje 

w ścisłym związku z korupcją, nadużyciami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania. 
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Poseł Iacolino podkreślił, że konieczne jest propagowanie informacji nt. prewencji. Pranie 

pieniędzy i osiąganie przychodów z tego tytułu muszą być zapisane jako przestępstwa w 

kodeksach państw członkowskich. Musi się to znaleźć w kompetencjach europejskiego 

prokuratora, który będzie powołany w niedługim czasie.  

 

 
Źródło: Rzeczpospolita 

 

 

Francois Pillet (Senat, Francja) podkreślił, że pierwszą formą walki z praniem brudnych 

pieniędzy jest retroaktywność w wymianie informacji. Trzeba zachęcać do przekazywania 

informacji bez potrzeby składania wniosku o dostarczenie takich informacji. Zauważył 

jednak, że w walce z praniem brudnych pieniędzy w państwach członkowskich przeszkadza 

tajemnica bankowa. 

 

Algis Kaseta (parlament Litwy) podkreślił, że właściwe organy UE mają istotne zadanie w 

zapewnieniu koordynacji, jak również w zapewnieniu pomocy organom wymiaru 

sprawiedliwości w państwach członkowskich. Jednym z najważniejszych organów w 

ochronie interesów finansowych UE to OLAF. Problematyka reformy tej instytucji została już 

rozwiązana, ale dalej trwa dyskusja nt. podstawy prawnej będącej podstawą działalności tego 

organu, co może doprowadzić do opóźnień w podjęciu działań przez OLAF. 
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Fevronia Patrianakou (parlament Grecji) podkreśliła, że jedynie dzięki większemu 

zaangażowaniu możemy być skuteczni. Pranie brudnych pieniędzy nie ma wyłącznie 

wymiaru gospodarczego, ale również społeczny. 

 

Podsumowując dyskusję poseł Iacolino powiedział, że ważne jest wprowadzenie 

zobowiązania do wymiany informacji nt. prania brudnych pieniędzy, nawet nim transakcja 

zostanie zgłoszona. Na posiedzeniu G20 jasno powiedziano, że niezbędne jest zniesienie 

tajemnicy bankowej. Pranie brudnych pieniędzy ma negatywny wpływ na spójność społeczną. 

PE zrobił wszystko, co w jego mocy, by zapewnić niezbędne wsparcie KE i państwom 

członkowskim. Istnieje ścisłe powiązanie między praniem pieniędzy a systemem 

podatkowym. Nadal jest również wiele problemów, jeśli chodzi o zarządzanie systemem 

bankowym. Ogromna skala tego zjawiska doprowadziła do kryzysu w wielu państwach 

członkowskich. Środki z prania pieniędzy mogłyby zasilać system opieki społecznej, kulturę i 

wiele innych przydatnych społeczeństwu inicjatyw i obszarów. 

 

Poseł Newton Dunn powiedział na koniec, że Rudolph Giuliani, Amerykanin włoskiego 

pochodzenia, był burmistrzem Nowego Jorku od 1994 do 2001 r. Na początku swojej 

kadencji Giuliani wzmocnił policję i przeprowadził kampanię walki z przestępczością, 

oczyszczając Nowy Jork, który wcześniej był najbardziej niebezpiecznym miastem Stanów 

Zjednoczonych. Siły policyjne działały w sposób niezorganizowany. Połączył ze sobą bazy 

danych, dzięki czemu uzyskał szerszy obraz przestępczości w Nowym Jorku i można było 

stwierdzić, gdzie występuje problem. Amerykanie, którzy zrozumieli, że brakuje zaufania 

między FBI i CIA po tym, cos się zdarzyło 11 września, stworzyli tzw. fusion centres – 

ośrodki zbierania informacji. W USA istnieje 18 tys. agencji, od FBI po szeryfa, które nie 

komunikują się ze sobą. Dzięki tym fusion centres lokalne agencje dzielą się z nimi 

informacjami i otrzymują niezbędne informacje. W Unii Europejskiej powinno być tak samo - 

państwa członkowskie powinny wymieniać się informacjami. Jednak jest wiele ugrupowań 

temu przeciwnych i w konsekwencji rządy krajowe nie chcą ze sobą współpracować - brakuje 

im chęci i nie ma wzajemnego zaufania.  

 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska 

 

Załączniki: 
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 Projekt sprawozdania w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania 

pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie 

śródokresowe) (sprawozdawca Salvatore Iacolino) 

 Dokument roboczy w sprawie przestępczości zorganizowanej (sprawozdawca Salvatore 

Iacolino) 

 Dokument roboczy w sprawie korupcji (sprawozdawca Salvatore Iacolino) 

 Dokument roboczy w sprawie prania pieniędzy (sprawozdawca Salvatore Iacolino) 
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I. Wprowadzenie: zakres i cel niniejszego dokumentu.

Jak już wspomniał w swoim dokumencie roboczym w sprawie przestępczości 
zorganizowanej, sprawozdawca zamierza sporządzić sprawozdanie okresowe i końcowe za 
pomocą trzech dokumentów roboczych poświęconych kolejno przestępczości 
zorganizowanej, korupcji i praniu pieniędzy. 

W szczególności celem niniejszego dokumentu, również dzięki cennemu wkładowi, jaki 
wniosły wysłuchania publiczne i przeprowadzone przez naszą komisję misje rozpoznawcze, 
jest poruszenie kwestii korupcji i jej wpływu na szczeblu państw członkowskich i Unii 
Europejskiej oraz próba określenia najbardziej skutecznych rozwiązań ustawodawczych.  Nie 
ma wątpliwości co do faktu, że korupcja stanowi poważną przeszkodę dla skuteczności 
administracji publicznej, zniechęca do inwestycji, spowalnia wymianę handlową, fałszuje 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, 
zmniejsza potencjał systemu produkcji i ostatecznie stanowi zagrożenie dla samego wzrostu 
gospodarczego1.

Niniejszy dokument ten ma na celu również „obalenie mitu” korupcji jako zjawiska obecnego 
tylko w niektórych państwach członkowskich oraz przeprowadzenie analizy tendencji 
prowadzących do korupcji, wobec których konieczne jest zatem podjęcie działań na szczeblu 
europejskim, zmierzających do skutecznego zwalczania korupcji.

II. Korupcja: definicja i pomiar zjawiska transnarodowego.

Chociaż o korupcji mówi się w wielu kontekstach, ciężko jest ustalić wspólną definicję tego 
zjawiska.  To nie przypadek, że przez długi czas większość ekspertów mówiąc o korupcji 

                                               
1 Z obliczeń wynika w szczególności, ze wzrost o jedną jednostkę standardowego odchylenia w poziomie 
korupcji powoduje zmniejszenie stopy inwestycji o ok. 3 % i średniego wzrostu rocznego o ok. 1%. 
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miała na myśli jedynie korupcję w administracji publicznej. 

Jednak zakres działań na rzecz zwalczania korupcji wykroczył poza tradycyjny wymiar i objął 
korupcję w sektorze prywatnym, co pozwoliło na lepsze zrozumienie tego zjawiska w 
wymiarze globalnym.
W szczególności dobrym punktem wyjścia mogą być definicje zawarte w Prawnokarnej 
konwencji o korupcji i Cywilnoprawnej konwencji o korupcji Rady Europy1 oraz w decyzji 
ramowej Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym2, wszystkie w zasadzie opierające się na pojęciu „naruszenia obowiązku” 
lub „nieprawidłowego wykonywania obowiązków” w zamian za nienależne korzyści 
otrzymane przez osobę korumpowaną3.  W swoim komunikacie COM (2003) 317 final z dnia 
28 maja 2003 r., Komisja Europejska przyjęła z kolei definicję przyjętą w globalnym 
programie przeciwko korupcji opracowanym przez ONZ, określającą korupcję jako 
„nadużycie władzy w celu uzyskania prywatnej korzyści”.

Próbując podsumować wyżej wymienione definicje sprawozdawca proponuje uznać korupcję 
za oferowanie lub obietnicę udzielenia danej osobie jakiekolwiek nienależnej korzyści 
materialnej lub niematerialnej, zarówno w sektorze publicznym, jak w sektorze prywatnym, w 
zamian za podjęcie przez tę osobę działania lub powstrzymanie się od podjęcia działania 
będącego w zakresie jej obowiązków z naruszeniem spoczywającego na niej obowiązku.

Na tej podstawie można zdefiniować typowe zachowania korupcyjne: czynną i bierną 
korupcję urzędników państwowych, czynną i bierną korupcję parlamentarzystów i innych 
przedstawicieli politycznych, czynną i bierną korupcję w sektorze prywatnym, czynną i bierną 
korupcję urzędników międzynarodowych, czynną i bierną korupcję sędziów i prokuratorów, a 
także pranie dochodów pochodzących z korupcji i inne przestępstwa związane z korupcją.

Komisja Europejska szacuje, że koszt korupcji w Unii wynosi ok. 120 mld euro rocznie, czyli 
1% PKB UE4.  Zgodnie z mniej pewnymi szacunkami Banku Światowego koszt korupcji na 
poziomie międzynarodowym wynosi prawie bilion dolarów, czyli około 770 miliardów euro5. 

Według ekspertów korupcję w pierwszej kolejności można zmierzyć poprzez gromadzenie 
opinii i bezpośrednich świadectw głównych zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorstw, 
organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, osób fizycznych itd.), a w 
drugiej kolejności poprzez analizę specyfiki instytucji danego państwa i praktyk w nich 
stosowanych (sposobność lub predyspozycje systemowe do korupcji, przejrzystość budżetu, 
praktyki w procedurach zamówień publicznych itd.).  

Pierwszy element stanowi podstawę tak zwanego wskaźnika postrzegania korupcji.  
Wiarygodność informacji uzyskanych za pomocą tego wskaźnika jest jednak kwestionowana 
przez osoby uważające, że pozostaje on zawsze związany z wolnością informacji w danym 
kraju, czyli, że im większa jest ta wolność, tym większa możliwość istnienia odpowiedniego 
                                               
1 Otwarte do podpisu w Strasburgu, odpowiednio dnia 27 stycznia i dnia 4 listopada 1999 r. Zob. również pkt V.
2 Dz.U. L 192 z 31.7.2003. Zob. również pkt VI.
3 Zob. w szczególności art. 2 decyzji ramowej i art. 2 konwencji cywilnoprawnej.   
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
z dnia 6 czerwca 2011 r. pt.: „Zwalczanie korupcji w UE” (COM(2011)308 final).   
5 V. http://go.worldbank.org/KQH743GKF1
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stopnia świadomości częstotliwości i zasięgu zjawisk korupcji.  W rzeczywistości, zwłaszcza 
w określonych kontekstach, jednym z najlepszych dostępnych wskaźników jest wskaźnik 
postrzegania korupcji przez przedsiębiorstwa i obywateli.  Z drugiej strony gromadzenie 
danych stanowiących podstawę tego wskaźnika odbywa się w sposób coraz bardziej dokładny 
i rzetelny naukowo. 

Drugi element dotyczy systemu instytucjonalnego i jego podatności na korupcję.  W tym 
kontekście, poza obowiązującymi środkami ustawodawczymi i innymi przewidzianymi 
formami przeciwdziałania, na poziom korupcji w danym kraju może wskazywać liczba 
wyroków za korupcję zapadłych w danym okresie czasu.  Niektórzy zauważają, że takie 
kryterium może być mylące, ponieważ mierzy ono reakcję na problem, a nie problem sam w 
sobie.  Prawdą jest jednak, że również reakcja instytucji jest użytecznym elementem służącym 
ilościowemu określeniu tego zjawiska. 

Niezależnie od stosowanego podejścia najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie 
kombinacji wskaźników zależnie od upatrywanych celów (analiza, reforma, itd.)1. W tym celu 
mogłoby być użyteczne ustalenie jednolitych wskaźników na poziomie europejskim, 
służących spójności pomiarowej zjawisk korupcji w Europie.

III.  Korupcja w sektorze publicznym

Jak wspomniano powyżej, korupcja w sektorze publicznym jest pierwszą i najbardziej 
powszechną formą korupcji przyciągającą uwagę ustawodawców. Często jej pojawienie się 
wynika z cech szczególnych systemu administracji publicznej danego kraju.  Istotnie 
skomplikowane i przestarzałe struktury oddalone od obywateli, skomplikowane procedury, 
bezzasadnie długi czas na podjęcie działań, opóźnienia i uchybienia często celowo 
powodowane przez pracowników administracji w celu osiągnięcia zysku osobistego, 
wszystkie te elementy nie tylko szkodzą skuteczności, efektywności i efektywności pod 
względem kosztów działań administracyjnych, ale również zaburzają przejrzystość procesów 
podejmowania decyzji, irytują podmioty prawa i stanowią w związku z tym podatny grunt dla 
korupcji. 

W takim kontekście skuteczne przeciwdziałanie korupcji nie może mieć miejsca bez reformy 
administracji publicznej mającej na celu racjonalizację struktur, uproszczenie procedur, 
uproszczenie instrumentów, określenie jasnych zasad odpowiedzialności urzędników i 
zapewnienie odpowiednich środków ochrony obywateli2.  Ponadto w bardziej ogólnej 
                                               
1 Istnieje wiele wskaźników do dyspozycji i dotyczą one różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego 
danego państwa: począwszy od wskaźników dotyczących wydatków publicznych i odpowiedzialności 
finansowej (tzw. wskaźniki PEFA), po wskaźniki dotyczące oceny „klimatu dla inwestycji”, od wskaźników 
opracowanych przez OECD w dziedzinie zamówień publicznych po analizę otoczenia biznesowego (tzw. 
wskaźniki BEEPS) itd. i to zarówno w formie zbiorczej jak i oddzielnej, w ich wymiarze prawnym i faktycznym, 
zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.   
2 Należy zwrócić szczególną uwagę na system niezgodności stanowisk kierowniczych w służbie cywilnej z 
punktu widzenia ich związku z interesami zewnętrznymi mogącymi negatywnie wpływać na ich niezależność. 
Istotnie należy uwzględnić możliwość wystąpienia sytuacji sprzeczności interesów między wykonywaniem 
obowiązków kierowniczych i reprezentowaniem interesów (piastowanie stanowiska w przedsiębiorstwie lub 
zobowiązania czasowe) przedsiębiorstw prywatnych, w szczególności takich, które łączą z danym organem 
administracyjnym szczególne stosunki, takie jak np. wynikające z podlegania kontroli, przyznawania świadczeń 
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perspektywie reformy, w celu zapewnienia pewności prawnej i zakończenia procesu 
sądowego w rozsądnym czasie, mogłaby również być przydatna refleksja na temat 
przedawnienia przestępstw korupcyjnych.

Tradycyjnie korupcja w sektorze publicznym podlega różnym klasyfikacjom i dzieli się na 
różne rodzaje występujących zjawisk przestępczych.  Istnieje więc korupcja czynna i bierna 
(w zależności od tego, czy określa ona działania osoby korumpującej czy korumpowanej, 
czyli, odpowiednio, osoby obiecującej, oferującej lub udzielającej czy też osoby domagającej 
się, przyjmującej, akceptującej lub przyjmującej nienależną korzyść w zamian za wykonanie 
żądanej czynności); istnieje również korupcja właściwa oraz niewłaściwa (w zależności od 
tego, czy korupcja ma na celu wywołanie działania niezgodnego lub zgodnego z obowiązkami 
służbowymi); istnieje wreszcie korupcja poprzedzająca lub późniejsza (w zależności od tego, 
czy układ korupcyjny jest zawarty przed wykonaniem danej czynności czy też po nim).  Jeśli 
zatem klasyczna forma korupcji jest czynna, właściwa i poprzedzająca - jako że zazwyczaj 
osoba korumpująca oferuje pieniądze lub inne korzyści w zamian za późniejsze wykonanie 
przez osobę korumpowaną czynności niezgodnej z obowiązkami służbowymi tej ostatniej -
eksperci zwrócili również uwagę na fakt, że szczególnie w ostatnich latach treść porozumień 
zawieranych między osobą korumpującą i osobą korumpowaną przybiera często bardziej 
wyrafinowane formy. 

W szczególności osoba korumpowana zamiast zobowiązać się do wykonania czynności 
pozostającej w zakresie jej obowiązków służbowych może użyć własnego wpływu 
instytucjonalnego wobec odpowiedzialnego za wykonanie tej czynności urzędnika; w takim 
przypadku przedmiotem korupcji jest określone użycie wpływu.  Należy również zauważyć, 
że czasami usługa świadczona przez osobę korumpowaną zupełnie nie polega na wykonaniu 
określonej czynności i ma charakter niematerialny, gdyż ma raczej związek z ogólnymi 
funkcjami i stanowiskem urzędnika państwowego, który zobowiązuje się do zapewnienia 
ochrony i wsparcia dla osoby korumpującej w jego przyszłych stosunkach z administracją 
publiczną.  W końcu narzędziem korupcji zamiast tradycyjnego wręczania pieniędzy może też 
być udzielanie najróżniejszych korzyści, także niematerialnych, i często taki rodzaj korupcji 
pozostaje ukryty dzięki skomplikowanym mechanizmom triangulacji.

Wszystko to ma istotny wpływ na koszt usług dla obywateli i przedsiębiorstw, którzy są w 
związku z tym zmuszeni zaliczyć część kosztów do kosztów związanych ze zjawiskami 
korupcji obecnymi w systemie, któremu podlegają. Dla przytoczenia konkretnego przykładu, 
z jednego z badań wynika, że korupcja może być przyczyną wzrostu o 20-25% całkowitych 
kosztów zamówień publicznych1. 

Ze względu na podstawowe znaczenie tego sektora sprawozdawca proponuje, aby otrzymanie 
prawomocnego wyroku za takie przestępstwa jak udział w organizacji przestępczej, pranie 
pieniędzy, korupcja i inne poważne przestępstwa przeciwko administracji publicznej zostały 
uznane jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach zamówień publicznych w całej 
Europie, zarówno jeżeli przyczyna wykluczenia zostaje stwierdzona w trakcie postępowania 

                                                                                                                                                  
finansowych bądź istnienia stosunków umownych. Temat ten w pewnych kwestiach jest bliski tematowi tzw. 
syndromu drzwi obrotowych, o którym mowa w kolejnym pkt. 
1 Cfr.  http://www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf.
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mającego na celu udzielenie zamówienia jak i po udzieleniu takiego zamówienia1; 

Jak zauważyła M. Gabriel w swoim opracowaniu tematycznym na temat przestępstw 
korupcyjnych w dziedzinie zamówień publicznych, sektor ten jest szczególnie narażony na 
korupcję, oszustwa i marnotrawienie środków publicznych przy zamówieniach na dostawy, 
roboty budowlane i usługi. Jest to szara strefa, w której postępowanie karne i nakładanie 
sankcji, jak również monitorowanie i badania, są szczególnie skomplikowane. Komisja 
Europejska przedstawiła trzy wnioski ustawodawcze2 mające na celu zreformowanie 
obecnego systemu w dziedzinie procedur zamówień publicznych i opierające się na zasadzie 
elastyczności i uproszczenia: wśród zaproponowanych konkretnych środków znajduje się 
wprowadzenie systemów e-zamówień, większa przejrzystość, ograniczenie biurokracji, 
krótsze terminy i częstsze stosowanie negocjacji. 

Konieczna jest niezbędna refleksja, aby określić instrumenty zapewniające większą 
przejrzystość i otwarte procedury zamówień publicznych, a także pozwalające na 
wzmocnienie ram prawnych (również poprzez bardziej jednolite definicje przestępstw w 
państwach członkowskich) oraz roli organów kontrolnych.  W tym celu mogłoby być 
przydatne określenie konkretnych wskaźników i „sygnałów ostrzegawczych” (red flags) 
wskazujących na wzrost kosztów projektów i podejrzane straty budżetowe.  Wszystko to 
może przyczynić się do poprawy systemu monitorowania na poziomie krajowym i 
europejskim; należy również w należyty sposób rozważyć kwestie związane z obowiązkami i 
uprawnieniami podmiotów publicznych i prywatnych. Ścisły związek między praktykami 
korupcyjnymi w dziedzinie zamówień publicznych a zorganizowaną działalnością 
przestępczą w ramach legalnej gospodarki wymaga łącznego uwzględnienia tych dwóch 
aspektów w celu zapewnienia skutecznej ochrony wydatków publicznych oraz jednolitego 
rynku europejskiego. 

Podobnie, zdaniem sprawozdawcy, skutecznym środkiem zapobiegawczym służącym 
wzmocnieniu zdrowego i konkurencyjnego środowiska biznesowego współgrającego z 
administracją publiczną mogłoby być sporządzanie tzw. „białych list” - wykazów 
przedsiębiorstw postępujących we wzorcowy sposób, które wykazały się wysokimi 
standardami przejrzystości i uczciwości podczas uczestnictwa w procedurach zamówień 
publicznych.

Nie tylko w ramach postępowań mających na celu wybór wykonawcy zamówienia 
publicznego, ale ogólnie w ramach walki z korupcją w administracji publicznej, na 
szczególną uwagę zasługuje temat wykorzystania prowokatorów w celu sprawdzenia 
wiarygodności i lojalności urzędników państwowych w tym kontekście, zgodnie z zasadą 
ostrożnej oceny. 

                                               
1 W tej kwestii zob. poprawkę złożoną przez sprawozdawcę do art. 55 ust. 1 sprawozdania M. Tarabelli w 
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych 
(COM(2011)0896 final).
2 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
(COM(2011)895), wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień 
publicznych (COM(2011)0896) i wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielania koncesji (COM (2011)897).



DT\919585PL.doc 7/17 PE500.539v01-00

PL

Analogicznie należy w odpowiednio zgłębić problem ochrony osób zgłaszających 
nieprawidłowości, na temat których posiadają wiedzę (tzw. whistleblowers).. Często istotnie 
zdarza się, że ze względu na złożoność procedur administracyjnych oraz niezbędny udział 
większej ilości podmiotów należących oraz nienależących do struktur administracyjnych, 
osoba niebędąca stroną układu korupcyjnego może zauważyć podejrzane operacje i być 
gotowa do ich zgłoszenia odpowiednim władzom.  Oczywiste jest jednak, że aby skutecznie 
zwalczać korupcję, należy zachęcać do takich zgłoszeń, co może mieć miejsce jedynie 
poprzez zapewnienie skutecznej ochrony zgłaszających przed represjami, na które mogliby 
być narażeni.

W niebezpiecznym powiązaniu z korupcją w strukturach administracyjnych pozostaje 
korupcja w strukturach o charakterze bardziej politycznym.  Istnieją różne formy 
nieuczciwych zachowań, jakich mogą się niestety dopuścić przywódcy polityczni kraju: 
począwszy od kupowania głosów w wyborach, wymuszania łapówek, defraudacji, 
kumoterstwa, po prawdziwe zmowy z grupami przestępczymi.  W tym kontekście konieczne 
jest wzmocnienie środków samodyscyplinujących partii politycznych oraz przegląd kryteriów 
dostępu do funkcji publicznych, w szczególności poprzez wprowadzenie kodeksów etycznych 
i jasnych zasad w zakresie niemożności kandydowania i utraty mandatu w przypadku 
prawomocnego wyroku skazującego za poważne przestępstwa, począwszy od korupcji.

T. Skylakakis, autor opracowania tematycznego na temat korupcji systemowej w 
administracji publicznej państw członkowskich oraz środków na rzecz przeciwdziałania jej 
negatywnemu wpływowi na Unię Europejską, zauważył, że obecnie celem większości 
dotychczas prowadzonych politycznych strategii antykorupcyjnych były środki 
egzekwowania prawa (przepisy anti-lobbingowe, kodeksy postępowania, ograniczenia 
dotyczące tzw. syndromu drzwi obrotowych1, oświadczenia o dochodach i oświadczenia 
majątkowe, lepszy dostęp do informacji, przejrzystość finansów publicznych, itd.), które 
sprawiają jedynie, że obejście zasad i kontroli jest bardziej skomplikowane, ale nie są w 
stanie wyeliminować zjawisk korupcji, kiedy są one obecne w całych sektorach życia 
publicznego, począwszy od podstawowych usług dla obywateli.  Ściganie przypadków 
korupcji nie powinno mieć miejsca wyłącznie na podstawie zgłoszeń osób trzecich, ale w 
coraz większym stopniu z inicjatywy władz śledczych, również z udziałem wspólnych 
zespołów dochodzeniowo-śledczych. 

W tym kontekście należałoby precyzyjnie określić uprawnienia i sposób działania przyszłej 
Prokuratury Europejskiej w sytuacjach, gdy stwierdzone przypadki korupcji stanowią 
zagrożenie dla interesów finansowych Unii.  Należy również wspierać większe wykorzystanie 
nowych technologii (np. w celu monitorowania przepływów finansowych) i tworzenie baz 
danych na poziomie europejskim gromadzących informacje dotyczące cen dostaw produktów 
i usług dla organów administracji publicznej. 

IV. Korupcja w sektorze prywatnym

Rodzaje i rozmiar korupcji w sektorze prywatnym, choć może mniej znane, są równie 
niepokojące, co w sektorze publicznym.   Istnieje niestety wiele przykładów:  wystarczy 

                                               
1 Zob. obszerniej w pkt IV.
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pomyśleć o pracowniku banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, który w zamian za 
obietnicę pieniędzy lub innej korzyści wchodzi w układ z klientem polegający na udzieleniu 
mu nienależnego finansowania lub wypłaceniu odszkodowania za nieistniejącą szkodę, na 
przykład poprzez sfałszowanie danych w jego posiadaniu.  Ale należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na niestety częste przypadki manipulacji ofertami w procedurach wyboru 
wykonawcy zamówienia publicznego1.  Wiadomo bowiem, że układy mające na celu 
manipulację ofertami są często wynikiem praktyk korupcyjnych i że przybierają one różne 
formy, zaś ich celem jest uniemożliwienie instytucjom udzielającym zamówień publicznych 
uzyskania produktów i usług na najlepszych możliwych warunkach.  Zazwyczaj 
przedsiębiorstwa uczestniczące w takich układach z góry określają, które z nich złoży 
zwycięską ofertę i celowo zwiększają cenę podaną w wybranej ofercie, aby przedsiębiorstwo 
przedstawiające tę ofertę mogło osiągnąć jak największy zysk.  Przedsiębiorstwa pozostające 
w zmowie ustalają również mechanizmy dzielenia się dodatkowymi zyskami wynikającymi z 
uzyskania wyższej ceny zamówienia.  Zwycięskie przedsiębiorstwo może na przykład 
zaproponować umowy o podwykonawstwo lub na dostawy przedsiębiorstwom, które zgodzą 
się nie uczestniczyć w danym przetargu lub przedstawić przegrywające oferty.  W niektórych 
przypadkach w szczególności może zostać uzgodnione, że wyznaczone przedsiębiorstwo 
zwycięskie uiszcza „opłatę wyrównawczą” na korzyść jednej lub większej ilości stron układu 
w zamian za przedstawienie ofert fikcyjnych, często przy użyciu fałszywych umów o 
podwykonawstwo, dostawy lub poradnictwo.

Wszystkie te rodzaje korupcji powodują ponadto wzrost kosztów produkcji i kosztów 
operacyjnych dla zainteresowanych przedsiębiorstw. 

Innym elementem, który należy poddać rozwadze i który w pewnym stopniu sprzyja korupcji 
w sektorze prywatnym, jest zjawisko tzw. syndromu drzwi obrotowych, a mianowicie 
przechodzenia urzędników państwowych, zwłaszcza należących do kadry kierowniczej, z 
sektora publicznego do sektora prywatnego.  W kontekście tego zjawiska istnieje szczególnie 
duże ryzyko narażenia na korupcję.  Oprócz konieczności ochrony zaufania, jakim obywatele 
darzą swoje organy administracyjne, należy zatem zadbać o realizację podwójnego celu:  z 
jednej strony zapewnić, aby posiadane szczegółowe informacje oraz kontakty osobiste 
nawiązane podczas pełnienia służby publicznej nie były używane w sposób niezgodny z 
prawem po przejściu do sektora prywatnego;  z drugiej strony zapewnić, aby w trakcie 
pełnienia swoich obowiązków urzędnik państwowy nie kierował się interesami osobistymi, w 
tym oczekiwaniem na przyszłe zatrudnienie w sektorze prywatnym.  W takim kontekście 
należy rozwijać odpowiednie strategie polityczne w celu wzmocnienia lojalności urzędników 
państwowych zarówno podczas pełnienia służby jak i po ich ewentualnym przejściu do 
sektora prywatnego2. 

Jednakże oprócz podjęcia niezbędnych środków ustawodawczych, do walki z korupcją w 

                                               
1 OECD w swoich wytycznych dotyczących zwalczania praktyk manipulowania ofertami w zamówieniach 
publicznych (luty 2009 r.) określa manipulowanie ofertami jako zjawisko występujące w przypadku, „kiedy 
przedsiębiorstwa normalnie konkurujące ze sobą zawierają potajemne porozumienie w celu podniesienia ceny 
lub obniżenia jakości towarów lub usług skierowanych do klientów, którzy chcą je nabyć za pośrednictwem 
procedury przetargowej”.  
2 Można by w szczególności przyjąć jasne zasady w zakresie niezgodności stanowisk odnośnie do byłych 
urzędników państwowych, co wiązałoby się z zakazem podejmowania przez nich obowiązków w sektorze 
prywatnym przez wystarczająco długi czas od momentu zakończenia pełnienia funkcji publicznej.    
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sektorze prywatnym niezbędne jest aktywne zaangażowanie podmiotów działających w tym 
sektorze.  W szczególności organizacje zawodowe powinny ponownie rozważyć skuteczność 
i adekwatność swoich kodeksów etycznych, tak aby zapewnić, że na ich członków 
dopuszczających się aktów korupcji nakładane są odpowiednie sankcje.  Natomiast 
obowiązkiem inwestorów jest czuwanie nad prawidłowością sprawozdań finansowych spółek, 
w które zainwestowali oraz procesem podejmowania decyzji w tych spółkach, tak aby 
zapobiec nadużyciom lub przypadkom korupcji.  W rzeczywistości ukryte koszty korupcji i 
ryzyko związane z brakiem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwami mają negatywny 
wpływ na wartość spółki w perspektywie długoterminowej i na wysokość dywidendy. 

W zakres problematyki korupcji wchodzi również kwestia odpowiedzialności karnej osób 
prawnych. C. De Jong w swoim odnośnym opracowaniu tematycznym zauważył, że ze 
względu na brak odpowiednich przepisów na poziomie międzynarodowym1 należy wezwać 
Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu 
ustanowienie odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa natury finansowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności spółek dominujących i spółek 
macierzystych za działalność jednostek zależnych.  Należy również określić 
odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa popełniane przez spółkę macierzystą lub 
jedną z jej spółek zależnych.  Ponadto korzystne byłoby zachęcanie przedsiębiorstw do 
przyjęcia kodeksów samoregulujących oraz sporządzenie specjalnych „czarnych list” 
przedsiębiorstw europejskich i pozaeuropejskich, które otrzymały wyrok skazujący za 
przestępstwa korupcyjne.

V. Międzynarodowe ramy prawne i zaawansowanie procesu ratyfikacji w państwach 
członkowskich Unii.

Uwaga decydentów politycznych na szczeblu międzynarodowym jest od dawna skierowana 
na kwestię korupcji, zarówno pod kątem zwalczania jak i profilaktyki, i kwestia ta w ostatnich 
latach stanowi jeden z priorytetów politycznych. 

Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych zostały podpisane istotne konwencje w ramach 
różnych organizacji.  Wystarczy pomyśleć o Konwencji OECD w sprawie przekupstwa 
zagranicznych urzędników publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, 
otwartej do podpisu w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r. i uzupełnionej trzema zaleceniami 
Rady OECD, odpowiednio z dnia 14 grudnia 2006 r., z dnia 25 maja 2009 r. i z dnia 26 
listopada 2009 r. Z zaawansowania procesu ratyfikacji z kwietnia 2012 r. wynika, że 
wszystkie państwa członkowskie Unii ratyfikowały konwencję, z wyjątkiem następujących 
państw: Cypr, Łotwa, Litwa, Malta i Rumunia. 

Należy przypomnieć również już wspomniane instrumenty obecne w Prawnokarnej 
konwencji o korupcji i Cywilnoprawnej konwencji o korupcji zawartych w ramach Rady 
Europy i otwartych do podpisu w Strasburgu, odpowiednio w dniu 27 stycznia i dnia 4 
listopada 1999 r. Konwencja prawnokarna, wprowadzająca określone obowiązki w zakresie 
wnoszenia oskarżenia, została uzupełniona protokołem dodatkowym, otwartym do podpisu 

                                               
1 Art. 26 ust. 2 Konwencji UNCAC zawiera ogólny zapis, że „odpowiedzialność osób prawnych może być 
karna, cywilna lub administracyjna”. 
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dnia 15 maja 2003 r. i została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii z 
wyjątkiem Niemiec i Austrii. 

Z kolei Konwencja cywilnoprawna ma na celu zapewnienie, że w państwach, które ją 
ratyfikowały, zagwarantowane są skuteczne środki prawne na rzecz osób, które doznały 
szkody w wyniku aktu korupcji.  Konwencja została ratyfikowana przez wszystkie państwa 
członkowskie Unii, z wyjątkiem następujących: Dania, Niemcy, Irlandia, Luksemburg i 
Wielka Brytania.  Portugalia jej jeszcze nie podpisała. 

W dniu 1 maja 1999 r., również w ramach Rady Europy, została powołana Grupa Państw 
przeciwko Korupcji (GRECO), której celem jest podnoszenie zdolności członków do 
zwalczania korupcji poprzez monitorowanie, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego 
oceniania się i wzajemnie wywieranej presji, zgodności ze zobowiązaniami podjętymi w 
ramach Rady Europy w zakresie walki z korupcją. GRECO jest jednym z najbardziej 
kompletnych istniejących na poziomie europejskim systemów monitoringu antykorupcyjnego, 
w którym udział biorą wszystkie państwa członkowskie Unii.  System ten składa się z dwóch 
odrębnych etapów: najpierw etap obserwacji, o charakterze horyzontalnym, w ramach którego 
wszyscy członkowie zostają poddani serii ocen, których celem jest opracowanie zaleceń 
dotyczących dostosowania przepisów krajowych do wskazówek Rady Europy; następnie etap 
weryfikacji, o charakterze pionowym, w ramach którego ocenia się, czy w ramach środków 
krajowych istnieje możliwość osiągnięcia celów wyznaczonych przez GRECO1. 

Jeśli chodzi o poziom globalny, należy przypomnieć, że ONZ odegrała proaktywną rolę w 
zawarciu Konwencji przeciwko korupcji (UNCAC), otwartej do podpisu w Meridzie dnia 9 
grudnia 2003 r. Konwencja przeciwko korupcji została ratyfikowana przez wszystkie państwa 
członkowskie Unii (z wyjątkiem Niemiec i Czech), i przystąpiła do niej również Unia 
Europejska jako całość, w zakresie kwestii podlegających jej wyłącznej kompetencji. 

Abstrahując od faktu, że konwencja UNCAC przewiduje obowiązek ustanowienia 
specjalnych organów antykorupcyjnych, w niektórych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej takie struktury działają już od pewnego czasu. Wystarczy pomyśleć o takich 
strukturach (w niektórych przypadkach wewnątrz struktury mającej inne uprawnienia) jak 
Service central de prévention de la corruption (SCPC) we Francji, Office central pour la 
répression de la corruption (OCRC) w Belgii, Servizio anticorruzione e trasparenza (SAET) 
we Włoszech, Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada w Hiszpanii, 
Serious Fraud Office w Wielkiej Brytanii, Garda Bureau of Fraud Investigation i National 
Bureau of Criminal Investigation w Irlandii, Rijksrecherche w Holandii, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne (CBA) w Polsce i tak dalej. Wszystko to wskazuje, że istnieje wyraźna 
potrzeba zwalczania korupcji wewnątrz państw członkowskich i może sugerować celowość 
utworzenia europejskiej agencji odpowiedzialnej za koordynację form walki z korupcją lub 
wzmocnienia w tym zakresie istniejących struktur, takich jak Europol, OLAF i Eurojust2

                                               
1 Spostrzeżenia poczynione podczas pierwszego etapu zawarte są w sprawozdaniu z oceny (Evaluation Report), 
natomiast oceny dokonane podczas drugiego etapu są streszczone w sprawozdaniu dotyczącym zgodności 
(Compliance Report) w odniesieniu do każdego państwa; obydwa sprawozdania są dostępne w sieci.
2 Od 2008 r. sieć punktów kontaktowych służąca zwalczaniu korupcji (ESA), ustanowiona decyzją Rady 
2008/852/WSiSW (Dz. U. L 301 z 12.11.2008, s. 38), skupia organy państw członkowskich odpowiedzialne za 
walkę z korupcją a także Komisję, OLAF, Europol i Eurojust.
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Jak widać, istnieje ryzyko nakładania się obowiązujących ram prawnych na poziomie 
międzynarodowym. W rzeczywistości związki istniejące między wspomnianymi 
instrumentami oraz tym bardziej związki między organizacjami międzynarodowymi, które te 
instrumenty ustanowiły, powinny raczej prowadzić do wspólnego i wieloaspektowego 
zaangażowania w walkę z korupcją. W grupie GRECO obecni są obserwatorzy OECD i ONZ 
i sama Komisja Europejska zachęca do udziału Unii w tej grupie1. Ponadto od września 2008 
r. Unia Europejska jest stroną Konwencji UNCAC2 i chociaż tylko 21 państw członkowskich 
Unii jest również członkami OECD, Unia jako całość posiada status quasi-członka, z którego 
korzysta za pośrednictwem specjalnej delegacji.

VI. Europejskie ramy prawne w dziedzinie korupcji.

W ramach Unii Europejskiej szczególną uwagę na kwestię walki z korupcją zwrócono już w 
Konwencji (przyjętej na podstawie ówczesnego artykułu K.3 ustęp 2 litera c) Traktatu o Unii 
Europejskiej) w sprawie zwalczania aktów korupcji, w które zamieszani są urzędnicy 
Wspólnot Europejskich lub państw członkowskich Unii Europejskiej3. 

Następnie ramy te zostały rozszerzone wraz z przyjęciem, na wniosek Królestwa Danii, 
decyzji ramowej 2003/568/WSiSW Rady w sprawie zwalczania korupcji w sektorze 
prywatnym4.
Do tych środków należy dodać już wspomniany komunikat Komisji z tego okresu w sprawie 
szeroko zakrojonej polityki walki z korupcją5. 

Z kolei Parlament Europejski wyraził swoje poglądy na temat tego komunikatu w swojej 
rezolucji z dnia 4 grudnia 2003 r.6, w której zostały podkreślone postępy oraz braki w ramach 
prawnych na poziomie wspólnotowym i międzynarodowym.

Niedawno Komisja Europejska wydała nowy komunikat7, w którym zapowiedziała, że 
począwszy od 2013 r. co dwa lata będzie publikowane okresowe „sprawozdanie na temat 

                                               
1 Zob. sprawozdanie Komisji dla Rady w sprawie warunków udziału UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji 
Rady Europy (GRECO) z dnia 6 czerwca 2011 r. (COM (2011) 307 final.).  
2 Zob. decyzja Rady 2008/801/WE (Dz.U. L 287 z 29.10.2008, s. 1).
3 Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 2-11.
4 Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54.
5 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie szeroko zakrojonej unijnej polityki walki z korupcją (COM(2003)317 final).
6 P5_TA(2003) 0542. 
7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
z dnia 6 czerwca 2011 r. pt.: „Zwalczanie korupcji w UE” (COM(2011)308 final). Dokument ten jest częścią 
pakietu antykorupcyjnego przyjętego przez Komisję i zawierającego decyzję ustanawiającą mechanizm 
powiadamiania UE w obszarze walki z korupcją do celów oceny okresowej („sprawozdanie o zwalczaniu 
korupcji w UE”) (C(2011)3673 final), sprawozdanie w sprawie wdrożenia decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW dotyczącej zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (COM(2011) 309 final) i wcześniej 
wspomniane sprawozdanie sprawie warunków udziału UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy 
(GRECO) (COM(2011) 307 final).  Pakiet antykorupcyjny z innej, lecz w pewnych kwestiach zbliżonej 
perspektywy, został następnie uzupełniony komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przez prawo karne i w drodze dochodzeń administracyjnych.  
Zintegrowana polityka służąca ochronie pieniędzy podatników (COM(2011) 293 final).
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walki z korupcją”, mające na celu monitorowanie i dokonanie oceny działań realizowanych 
przez państwa członkowskie na rzecz walki z korupcją a także promowanie większego 
zaangażowania politycznego w tej dziedzinie, wraz uczeniem się od siebie i wymianą 
najlepszych praktyk.

Parlament Europejski z kolei przyjął rezolucję w sprawie wysiłków Unii Europejskiej na 
rzecz walki z korupcją1, w której podkreślił znaczenie gospodarcze i społeczne tego zjawiska 
oraz zauważył, że przeszkodą dla ożywienia gospodarczego w państwach członkowskich 
dotkniętych kryzysem gospodarczym i finansowym jest również korupcja. W tej rezolucji 
Parlament Europejski wezwał instytucje UE i państwa członkowskie, aby zapewniły większą 
przejrzystość w drodze sporządzania kodeksów postępowania lub poprawy już istniejących 
dokumentów tego typu, zawierających jasne zasady przynajmniej w odniesieniu do konfliktu 
interesów, jak również podjęły działania w dziedzinie zapobiegania korupcji i zwalczania jej, 
w tym przez poprawę przejrzystości finansowania i nadzoru nad nim; Parlament Europejski 
wezwał również Radę i Komisję do poprawy wydajności sieci punktów kontaktowych ds. 
zwalczania korupcji i zwrócił się do Komisji, aby informowała go o działaniach 
podejmowanych w tej ramach sieci, a także podniósł ważne kwestie, takie jak stan realizacji 
przepisów unijnych i międzynarodowych, wezwanie Komisji do publikowania sprawozdań 
pośrednich na temat walki z korupcją, problem spółek anonimowych mających siedzibę na 
terytoriach, na których obowiązują systemy prawne gwarantujące poufność (offshore), oraz 
inne kwestie2

Należy również przypomnieć, że ramy prawne w zakresie walki z korupcją obejmują w 
bardziej ogólnym wymiarze szczegółowe przepisy prawa pierwotnego, takie jak te zawarte w 
art. 83 i 86 TFUE. W szczególności w art. 83 TFUE przewidziane jest, że Parlament 
Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, 
mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w 
dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, wynikające z 
rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania. 
Wśród tych poważnych rodzajów przestępstw (tzw. europrzestępstw), w art. 83 jest 
wymieniona właśnie korupcja, co wskazuje zatem, że należy tej kwestii poświęcić należną 
uwagę3..  
Z kolei art. 86, w którym określone są warunki i procedury dotyczące ustanowienia 
Prokuratury Europejskiej, ustanawia się w ust. 4, że Rada Europejska, stanowiąc 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłków UE w walce z korupcją 
(P7_TA(2011)0388).
2 Temat korupcji w ostatnich latach często powraca w dokumentach parlamentarnych. W tym kontekście należy 
przypomnieć oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania 
korupcji w sporcie europejskim (P7_TA(2011) 0273), w którym między innymi wzywa się Komisję do 
uregulowania, w imię uczciwości i zrównoważonego rozwoju sportu europejskiego, zakładów wzajemnych w 
trybie on-line poprzez ustanowienie licencjonowanych bukmacherów, konkretne działania na rzecz zwalczania 
ustawiania wyników oraz zapewnienie powrotu do korzeni sportu dzięki przyznaniu organizatorom zawodów 
sportowych praw organizowania zakładów.
3 Ust. 2 tego samego art. stanowi również, że jeżeli zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich w sprawach karnych okaże się niezbędne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania 
w życie polityki Unii w dziedzinie, która stała się przedmiotem środków harmonizujących, dyrektywy mogą 
ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie. Dyrektywy te 
przyjmuje się zgodnie ze zwykłą lub specjalną procedurą ustawodawczą, taką samą jak procedura stosowana do 
przyjmowania stosownych środków harmonizujących, bez uszczerbku dla artykułu 76 TFUE.
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jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją, 
może zdecydować o rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie 
poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, a zatem, w stosownych przypadkach,
również na zwalczanie korupcji. 

Walka z korupcją odbywa się również poprzez bardziej rozsądne zarządzanie różnymi 
funduszami finansowanymi przez Unię Europejską, do nielegalnego pozyskiwania których to 
funduszy mogą być stosowane praktyki korupcyjne szkodzące interesom finansowym Unii.  
Jak zauważyła B. Weiler w swoim opracowaniu tematycznym, aby skutecznie zwalczać 
nadużycia finansowe wobec Unii Europejskiej, należy udzielić większego wsparcia państwom 
członkowskim poprzez dostarczanie im informacji finansowych oraz ulepszyć koordynację 
dochodzeń1.  We Włoszech na przykład został opracowany interesujący mechanizm „danych 
wywiadowczych” w ramach programu CAPACI (eksperymentalny program nadzorowania 
finansowego wielkich robót publicznych), który mógłby zostać utworzony na poziomie 
europejskim2.

Wzmocnienie współpracy na wszystkich poziomach - krajowym, regionalnym i lokalnym, jak 
również z państwami trzecimi - jest czynnikiem, który należy należycie uwzględnić w walce z 
niewłaściwym wykorzystaniem funduszy unijnych; w tym celu konieczne jest promowanie 
działalności szkoleniowej w krajowych organach administracji publicznej oraz policji a także 
skutecznych synergii z agencjami europejskimi (OLAF, Eurojust i przyszłą Prokuraturą 
Europejską). 

VII. Niektóre doświadczenia krajowe.

Jeśli prawdą jest, jak zauważyła Komisja w swoim wcześniej wspomnianym komunikacie z 
czerwca 2011 r., że „wdrażanie antykorupcyjnych przepisów prawnych jest nierównomierne 
w państwach członkowskich i ogólnie niewystarczające” prawdą jest również to, że istnieją 
pewne szczególnie pozytywne praktyki krajowe, które ze względu na ich sprawdzoną 
skuteczność, mogą stanowić przykład dla innych państw członkowskich. 

Tytułem przykładu3 można przytoczyć przypadek Finlandii, gdzie w opinii wielu ekspertów 

                                               
1 Zob. zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnej 
pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej przed nadużyciami 
finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem (COM(2006)473). 
2 Projekt CAPACI - skrót od Creation of automated procedures against criminal infiltration in public contracts
(tworzenie zautomatyzowanych procedur przeciwko infiltracji przestępczej w zakresie zamówień publicznych) -
został przedstawiony naszej komisji dnia 24 września 2012 r. przez prefekta B. Frattasiego.  
3 W celu dokonania dogłębnej analizy przydatne mogą być informacje zawarte w sprawozdaniach z oceny i 
dotyczących zgodności (Evaluation and Compliance Reports) opublikowanych przez GRECO, dostępnych na 
stronie http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp, sprawozdaniach dotyczących stanu 
wdrożenia konwencji OECD w sprawie korupcji w różnych państwach członkowskich, dostępnych na stronie  
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/anti-
briberyconvention/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm, dokumencie 
opublikowanym przez samą OECD zatytułowanym Best practices in combating corruption z dnia 31 maja 2004 
r., dostępnym na stronie http://www.osce.org/eea/13738?download=true oraz w sprawozdaniu Transparency 
International Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe, dostępnym na stronie 
http://www.transparency.org/enis/report. 
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poziom korupcji - zwłaszcza w sektorze publicznym - jest wyjątkowo niski.  Chociaż wynika 
to głównie z czynników historycznych i kulturowych, a nie ze szczególnych mechanizmów 
prawnych, warto jednak wspomnieć o środkach zapewniających przejrzystość procesów 
decyzyjnych, takich jak użycie jasnego i jednoznacznego języka w tekstach prawnych, 
publiczny dostęp do wszelkich informacji dotyczących procedur administracyjnych i 
odpowiedzialnych za nie urzędników (którzy na przykład mają obowiązek publicznego 
wyjaśnienia każdej swojej decyzji), zakrojone na szeroką skalę demokratyczne uczestnictwo 
obywateli w opracowywaniu decyzji, powszechny system monitorowania i obowiązków w 
zakresie zgłaszania, rzeczywiste otwarcie na współpracę z organami zagranicznymi.

Można również przypomnieć przypadek Litwy, która, zainspirowana modelem Niezależnej 
Komisji Przeciw Korupcji w Hongkongu, wprowadziła przepisy dotyczące zatrudnienia w 
administracji publicznej, obejmujące różne przypadki niezgodności, konflikt interesów i 
obowiązek zgłaszania nieprawidłowości napotkanych przy wypełnianiu powierzonych 
funkcji1.

Jak zostało to wykazane, skuteczna walka z korupcją wymaga równie skutecznego systemu 
ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.  W tym kontekście warto wspomnieć o 
doświadczeniu Wielkiej Brytanii, gdzie Interest Disclosure Act (PIDA, 1998), Data 
Protection Act (1998), i Bribery Act (2010) stanowią jeden z najlepszych przykładów.  Prawo 
angielskie ma istotnie na celu promowanie poczucia odpowiedzialności pracowników poprzez 
zapewnienie pełnej i natychmiastowej ochrony przed zwolnieniem lub innymi formami 
represji osobom, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości.  Ochronę taką zapewnia 
się nie tylko w przypadku korupcji w ścisłym znaczeniu, ale bardziej ogólnie w przypadku 
przestępstw karnych i cywilnych (również nieumyślnych), odmowy ochrony prawnej i innych 
przypadków umyślnego działania przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz zachowań 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.  Mechanizm ochrony 
stosowany jest w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym a także w trzecim sektorze, z 
bardzo nielicznymi wyjątkami dotyczącymi wyłączonych kategorii zawodowych.

Ostatnio we Włoszech został ostatecznie przyjęty pakiet ustaw, tzw. „antykorupcyjny”; 
nastąpiło to dnia 31 października. Przepisy te, również poprzez istotne zmiany w kodeksie 
karnym, wprowadzają różne środki na rzecz zapobiegania i zwalczania korupcji i 
nielegalnych działań w administracji publicznej2.

Wprowadza się bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie niezgodności, łączenia posad i 
obowiązków pracowników sektora publicznego oraz powierza się rządowi opracowanie 
kodeksu postępowania pracowników sektora publicznego. Przede wszystkim zadaniem rządu 
jest przyjęcie jednolitego tekstu dotyczącego niemożności kandydowania i zakazu 
zajmowania stanowisk wybieralnych i rządowych w przypadku osób skazanych 

                                               
1 Litewscy urzędnicy państwowi nie mogą zajmować stanowisk w przedsiębiorstwach prywatnych ani zawierać 
umów z przedsiębiorstwami, z którymi łączy je jakikolwiek interes osobisty, w imieniu organu 
administracyjnego, dla którego pracują. W żadnym wypadku urzędnik państwowy nie może działać w 
charakterze przedstawiciela przedsiębiorstw krajowych lub zagranicznych.
2 Zob. ustawa n. 190 z dnia 6 listopada 2012 r. opublikowana w Gazzetta Ufficiale italiana n. 
265 dnia 13 listopada 2012 r.
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pełnomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne1. 
Jeśli chodzi o ochronę tzw. whistelblowers, zapewniona jest ochrona pracowników sektora 
publicznego zgłaszających zachowania niezgodne z prawem lub informujących o 
zachowaniach niezgodnych z prawem, o których istnieniu wiedzą w związku z 
wykonywanymi obowiązkami służbowymi. 

poszerzony zostaje wykaz przestępstw, w wyniku których wyrok skazujący wiąże się dla 
wykonawcy z rozwiązaniem umowy z organem administracji publicznej; przewidziany jest 
obowiązek dostosowania się dla władz regionalnych i lokalnych; przewidziane są bardziej 
restrykcyjne przepisy dotyczące oddelegowania sędziów i prawników państwowych; bardziej 
surowo oceniana jest odpowiedzialność administracyjna urzędnika państwowego, który 
przyczynił się do pogorszenia wizerunku administracji publicznej; ustanowione są nowe 
przyczyny uniemożliwiające kandydowanie do władz lokalnych i nowe przypadki, w których 
następuje odwołanie z zajmowanego stanowiska lub zawieszenie w pełnieniu funkcji;
przewidziane są środki organizacyjne do podjęcia przez organy administracyjne w przypadku 
wszczęcia postępowania sądowego wobec pracownika pod zarzutem biernej korupcji.
W Danii ministrowie zobowiązani są istotnie z mocy prawa do udzielenia odpowiedzi na 
zastrzeżenia zgłaszane w trakcie postępowań kontrolnych przez Trybunał Obrachunkowy. 
Fakt ten dostarcza podwójnej niezaprzeczalnej korzyści: z jednej strony zobowiązuje rząd do 
oficjalnej reakcji na ustalenia organów kontrolnych, z drugiej strony zapewnia, że takie 
ustalenia oraz odpowiedzi rządu są upubliczniane. Powoduje to istotne zwiększenie 
przejrzystości całego systemu.
nie należy zapominać, że Komisja Europejska jest zobowiązana do monitorowania, jako 
warunku członkostwa, poziomu korupcji w krajach kandydujących, wraz z instrumentami 
przyjętymi przez te kraje w celu zapobiegania zjawiskom korupcji i zwalczania ich. W tym 
względzie należy przypomnieć o wysłuchaniach, jakie przeprowadziła Komisja w Serbii w 
lipcu 2012 r.

VIII. Propozycje podsumowujące. 

Podsumowując powyższe rozważania, sprawozdawca uważa, że skuteczna walka z korupcją 
musi opierać się na poniższych kryteriach:

1) zapewnienie możliwie najbardziej jednolitych i spójnych ram prawnych na szczeblu 
europejskim w celu określenia lub wzmocnienia instrumentów niezbędnych do zapobiegania i 
zwalczania korupcji;

2) zapewnienie możliwie najbardziej jednolitych i wspólnych wskaźników na szczeblu 
europejskim służących pomiarowi zjawisk korupcji oraz ogólnie zjawisk przestępczych, 
którymi zajmuje się bezpośrednio lub pośrednio Unia Europejska;  

3) zapewnienie środków zapobiegających korupcji, a w szczególności:

                                               
1 Przewidziany okres wykonywania przekazanych uprawnień wynosi 12 miesięcy lecz rząd przyjął na wniosek 
senatu porządek obrad, który nakłada na niego obowiązek wykonywania przekazanych uprawnień w ciągu 
miesiąca od wejścia w życie ustawy. Obecnie projektu ustawy nie został jeszcze przedstawiony. 
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a) wzmocnienia mechanizmów przejrzystości w administracji publicznej (przede 
wszystkim w szczególnie delikatnej dziedzinie procedur zamówień publicznych) 
oraz mechanizmów promowania kultury praworządności i uczciwości w sektorze 
publicznym oraz w sektorze prywatnym, w tym poprzez ochronę osób 
zgłaszających nieprawidłowości (tzw. whistleblowers);

b) szczegółowego określenia przypadków niemożności kandydowania w przypadku 
prawomocnego wyroku skazującego za korupcję, przewidując w tym celu 
wystarczająco długi czas obowiązywania sankcji (idealnie co najmniej 5 lat) aby 
objęte nim zostały wszystkie rodzaje wyborów (na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym), oraz przewidując na ten sam okres czasu 
niemożność pełnienia funkcji rządowych na różnych szczeblach administracji;

c) wprowadzenia w związku z tym możliwości odwołania z zajmowanego 
stanowiska (rządowego i podobnych) oraz z pełnienia funkcji kierowniczych i 
administracyjnych w wyniku pełnomocnego wyroku skazującego za korupcję;

d) ustanowienia kodeksów etycznych dla partii politycznych i zwiększenia 
przejrzystości budżetów partii, w tym przemyślenia systemów ich publicznego 
finansowania;

e) samoregulacji przedsiębiorstw poprzez kodeksy postępowania i wprowadzenie 
procedur kontrolnych (np. za pośrednictwem publicznego rejestru lobbystów 
działających przy różnych instytucjach) w celu zapobieżenia zjawiskom korupcji i 
zmowy między sektorem publicznym i prywatnym;

f) tworzenia „białych list” przedsiębiorstw sporządzonych w oparciu o zgodność z 
procedurami i stopień przejrzystości przedsiębiorstw, które łączyły stosunki 
umowne z administracją publiczną;

4) przyjęcie szczegółowych przepisów dotyczących kupowania głosów, w szczególności 
poprzez założenie, że korzyść udzielona w zamian za obietnicę oddania głosu może polegać 
nie tylko na wręczeniu pieniędzy, ale również na innych korzyściach, w tym korzyściach 
niematerialnych i korzyściach dla osób trzecich niezaangażowanych bezpośrednio w 
nielegalne porozumienie, tak aby zwalczać każdą formę triangulacji; 

5) zapewnienie wzorów przedawnienia, które, godząc wymogi dotyczące obrony oskarżonych 
i wymogi w zakresie pewności wykonania kary, byłyby określone zależnie od etapów 
postępowania i instancji, czyli przestępstwo uległoby przedawnieniu jedynie w przypadku, 
gdy niemożliwe jest zakończenie danego etapu lub zamknięcie sprawy w danej instancji w 
rozsądnych i określonych ramach czasowych. 

6) określenie jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych w całej 
Europie otrzymania prawomocnego wyroku za udział w organizacji przestępczej, pranie 
pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa przeciwko administracji publicznej, 
zarówno jeżeli przyczyna ta zostaje stwierdzona w trakcie postępowania mającego na celu 
udzielenie zamówienia jak i już po udzieleniu zamówienia;
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7) zapewnienie możliwości wykorzystania prowokatorów w celu bardziej skutecznego 
zdemaskowania osób dopuszczających się korupcji; 

8) wzmocnienie współpracy z systemem bankowym i z zawodami finansowymi we 
wszystkich państwach członkowskich, w szczególności w celu:

a)  określenia narzędzi informatycznych służących śledzeniu przepływów 
finansowych oraz wykrywaniu zjawisk przestępczych;

b) określenia sposobu zgłaszania ewentualnych przestępstw; 

9) wzmocnienie roli szkolenia służb sądowych i policyjnych (szczególnie w ramach struktur 
istniejących na poziomie europejskim) w związku z nowymi rodzajami korupcji; 

10) wzmocnienie współpracy sądowej i policyjnej między organami państw członkowskich, 
między Europolem, Eurojustem, OLAF-em i ENISA, a także z państwami trzecimi, w celu 
usprawnienia systemów zbierania dowodów oraz zapewnienia skutecznej wymiany danych i 
informacji; 

11) zachęcanie do intensywniejszego współdziałania Unii Europejskiej z ONZ, OECD i Radą 
Europy; w szczególności zapewnienie uczestnictwa Unii jako całości w GRECO; a także 
zachęcenie państw członkowskich do ratyfikowania i pełnego wdrożenia wszystkich 
istniejących instrumentów międzynarodowych w dziedzinie walki z korupcją;

12) wzmacnianie instrumentów zwalczania korupcji takich jak wspólne zespoły 
dochodzeniowo-śledcze i podjęcie kwestii związanej z rolą Prokuratury Europejskiej, 
zwłaszcza w zakresie walki z korupcją transgraniczną.
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I. Wprowadzenie: zakres i cel niniejszego dokumentu

Zgodnie z mandatem udzielonym Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, 
Korupcji i Prania Pieniędzy1, jest ona zobowiązana do przedłożenia sprawozdania 
śródokresowego i sprawozdania końcowego, zawierającego zalecenia dotyczące potrzebnych 
działań i inicjatyw. 

Sprawozdawca zamierza opracować, jako podstawę do sporządzenia wspomnianych 
sprawozdań, trzy dokumenty robocze, które – mimo uwzględnienia obiektywnych zależności 
występujących między badanymi zjawiskami – będą dotyczyły odpowiednio przestępczości 
zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy.

Celem niniejszego dokumentu jest zatem – również w oparciu o cenny wkład wniesiony 
podczas posiedzeń naszej komisji, które odbyły się do tej pory – opracowanie wytycznych 
dotyczących zmian ustawodawczych w dziedzinie przestępczości zorganizowanej, zarówno 
na szczeblu Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. Wyraża się nadzieję, że niniejszy 
dokument przyczyni się do przeprowadzenia bardziej globalnej oceny zjawiska przestępczości 
zorganizowanej, a dzięki temu do ustanowienia bardziej skutecznego prawodawstwa 
europejskiego i ustawodawstwa krajowego.

II. Przestępczość zorganizowana: definicja i wymiar zjawiska ogólnoeuropejskiego 
(i światowego)

Można stwierdzić na wstępie, że nawet w środowisku specjalistów nie funkcjonuje podzielana 
powszechnie definicja pojęcia „przestępczości zorganizowanej”2. 

                                               
1 Zob. decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Specjalnej komisji ds. 
przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, 
składu liczbowego i okresu funkcjonowania, ust. 4. 
2 Należy zauważyć, że problem przestaje mieć czysto teoretyczny charakter, w szczególności w obszarze 
współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości – chodzi zwłaszcza o wymianę informacji dotyczących 
niektórych stanów faktycznych wyczerpujących znamiona przestępstw – w momencie, w którym każda ze stron 
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Jak wiadomo, Unia Europejska przyjęła definicję prawną, która posłużyła jako podstawa do 
opracowania ważnych instrumentów prawa międzynarodowego i której zmiany zostały z 
kolei zainspirowane tymi instrumentami (zob. opinia IV, w której mówi się szerzej na ten 
temat). Można chyba jednak wyróżnić podejście socjologiczne (i pragmatyczne), oparte na 
uwagach faktycznych, hipotezach teoretycznych i definicjach prawnych opracowanych na 
szczeblu europejskim i międzynarodowym1, stanowiące syntezę fenomenologii 
przestępczości i określające jej istotę w obecnych czasach. 

W świetle powyższego z pewnością można zdefiniować jako organizację przestępczą 
zorganizowaną grupę, istniejącą przez pewien czas, składającą się z więcej niż dwóch osób 
działających wspólnie w celu osiągnięcia, z użyciem środków zastraszania, bezpośrednio lub 
pośrednio, korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej oraz poważnie zagrażającą 
spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a w 
konsekwencji jednolitemu rynkowi. 

Sprawozdawca proponuje w szczególności prowadzenie prac w oparciu o przepisy, w których 
uznaje się następujące cechy przestępczości zorganizowanej: tajność struktur 
organizacyjnych, dostosowanie do panujących współcześnie warunków, odporność na środki 
zwalczania, rozprzestrzenianie geograficzne, przenikanie do struktur społecznych i 
gospodarczych oraz niezależność aparatu organizacyjnego w stosunku do poszczególnych 
członków. Cechy te pozwalają odróżnić przestępczość zorganizowaną od zwykłych grup 
przestępczych w zakresie, w jakim te ostatnie nie są nastawione na długoterminową 
działalność „przedsiębiorczą” właściwą mafiom. 

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że taki kierunek działalności zyskał wymiar 
transnarodowy. Przestępczość zorganizowana nie jest już zjawiskiem podlegającym 
ograniczeniom historycznym i terytorialnym: tradycyjne organizacje o charakterze mafijnym 
istniejące w niektórych regionach2, mimo że nadal sprawują ścisłą kontrolę nad własnym 
terytorium, rozszerzyły stopniowo własne strefy wpływów, wykorzystując nowe możliwości 
związane z globalizacją gospodarki i postępem technologicznym3, wchodząc w układ z 
grupami przestępczymi z innych państw, aby dzielić między siebie rynki i strefy wpływów.

Jest to najnowsze oblicze przestępczości zorganizowanej, przestępczości coraz bardziej 
przypominającej właśnie transnarodowe przedsiębiorstwo handlowe, którego cechę 
charakterystyczną stanowi jednoczesna dostawa różnych rodzajów nielegalnych towarów i 
usług. Przestępczość zorganizowana sama stała się zatem gospodarką i dzięki dużym 
zasobom finansowym gromadzonym w wyniku nielegalnej działalności korzysta z ogromnej 
przewagi konkurencyjnej, która prowadzi do wynaturzenia systemu. Przestępczość ta 

                                                                                                                                                  
musi precyzyjnie ustalić, jakie elementy należy uznać za składające się na procedery związane z przestępczością 
zorganizowaną. 
1 Zob. odpowiednio art. 1 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz art. 2 akapit pierwszy lit. a) i c) Konwencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ na podstawie rezolucji nr 55/25 z dnia 15 listopada 2000 r.
2 Na przykład Cosa Nostra na Sycylii, camorra w Kampanii i 'ndrangheta w Kalabrii.
3 W szczególności możliwości związane z protokołami komunikacyjnymi mającymi zastosowanie za 
pośrednictwem internetu, które są trudne do śledzenia.
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dysponuje niemal nieograniczonymi środkami finansowymi pochodzącymi z nielegalnej 
działalności oraz może eliminować konkurentów, stosując środki zastraszania i przemoc1. 

Mamy zatem do czynienia z dwojakim środowiskiem działania organizacji przestępczych: z 
jednej strony organizacje przestępcze prowadzą coraz większą liczbę legalnych rodzajów 
działalności gospodarczej, a z drugiej strony dążą do prowadzenia również tradycyjnej 
nielegalnej działalności z użyciem wyraźnie biznesowych metod, wykorzystując w ten sposób 
zamiennie metody zarządzania i zyski w obu środowiskach.

Można również zauważyć, że – przynajmniej na obszarach tradycyjnie opanowanych przez 
organizacje przestępcze – przenikanie tych organizacji do struktur gospodarczych zależy od 
poziomu ubóstwa i stopnia „przyswajalności” na danym terytorium, tj. czynników takich jak 
niestabilność systemu produkcji, niewystarczająca konkurencyjność w porównaniu z bardziej 
rozwiniętymi obszarami, brak odpowiednich inwestycji, również zagranicznych, 
rozprzestrzenianie się szarej strefy, brak zaufania do instytucji, niski wskaźnik skolaryzacji, 
atrakcyjność alternatywy jaką stanowi działalność przestępcza wobec bezrobocia, zwłaszcza 
bezrobocia osób młodych. Czynniki te tworzą podatny grunt dla rozwoju przestępczości 
zorganizowanej. 

Jednocześnie mniejsze możliwości wzrostu są również konsekwencją obecności 
przestępczości, w zakresie, w jakim organizacje przestępcze przywłaszczają sobie zasoby 
gospodarki lokalnej i zniechęcają w ten sposób do podejmowania legalnej działalności 
gospodarczej, ponieważ logika wolnej konkurencji i rynku zostaje zastąpiona łupieżczą logiką 
przestępczości2. 

Niestety dotyczy to również obszarów, na których rozprzestrzenianie się organizacji 
przestępczych ma krótszą historię: wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i instytucje lokalne 
jest coraz bardziej odczuwalnym zjawiskiem w różnych regionach świata3. Należy zauważyć, 
że zdolność przenikania organizacji przestępczych przeszła proces zmian prowadzący od fazy 
pasożytniczego wykorzystywania zasobów gospodarczych (poprzez groźby, kradzieże, 
wymuszenia, uszkodzenia itp.) do fazy przekształcenia w przedsiębiorstwa handlowe z 
prawdziwego zdarzenia, działające w sektorach, takich jak: roboty publiczne, transport, 
dystrybucja na dużą skalę, gospodarowanie odpadami, energia odnawialna i w wielu innych. 
                                               
1 Nie można przemilczeć tego, że mafie korzystają również z szarej strefy zmowy z innymi podmiotami 
(przedsiębiorstwami, organami administracji lokalnej itp.), które, chociaż nie należą do struktury organizacji 
przestępczych, prowadzą z tymi organizacjami interesy korzystne dla obu stron. 
2 Należy dodać, że na obszarach charakteryzujących się większym wskaźnikiem przestępczości dostęp legalnie 
działających przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, do kredytów stał się trudniejszy z powodu wyższych kosztów i 
większych gwarancji wymaganych przez banki, przy możliwych negatywnych skutkach dla inwestycji i wzrostu 
przedsiębiorstw. Analogicznie, trudne warunki prowadzenia przedsiębiorstw na przedmiotowych obszarach
zniechęcają często inwestorów zagranicznych do realizacji inwestycji bezpośrednich.
3 Europol, w swoim sprawozdaniu rocznym z oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną OCTA 2011, 
określił pięć głównych obszarów w Europie, będących węzłami szlaków nielegalnego handlu: obszar północno-
zachodni (Belgia i Holandia) obszar północno-wschodni (państwa bałtyckie), obszar południowo-wschodni 
(Bułgaria, Rumunia i Grecja), obszar południowy (południowe regiony Włoch) i obszar południowo-zachodni 
(Hiszpania i Portugalia). Wymienione węzły są również głównymi punktami logistyki przestępczej, przez które 
przebiegają trasy nielegalnych przepływów z wielu źródeł i których wpływ rozciąga się na całą Unię Europejską 
do tego stopnia, że węzły te nie tylko ułatwiają nielegalny handel, lecz również przyczyniają się do otwierania 
nowych rynków przestępczych i zapewnienia w ten sposób nowych możliwości zysku dla przestępczości 
zorganizowanej. 



DT\913961PL.doc 5/14 PE496.559v01-00

PL

Tendencja ta panuje na wielu obszarach Unii Europejskiej z rożnych powodów: 1) 
obiektywna atrakcyjność nowych rynków i powiązane z nimi perspektywy prania pieniędzy 
pochodzących z nielegalnych źródeł; 2) umieszczanie własnych przedstawicieli w innych 
państwach jest użyteczne przy prowadzeniu nielegalnej działalności pod przykrywką 
prowadzenia przedsiębiorstwa na terytoriach pochodzenia (na przykład powszechnie 
stosowaną praktyką stało się już to, że niektóre organizacje przestępcze zarządzają handlem 
narkotykami przeznaczonymi na rynek we własnych państwach za pośrednictwem 
przedstawicieli wysyłanych bezpośrednio do krajów będących producentami lub krajów 
tranzytu); 3) nacisk ze strony organów śledczych i sądowych, który skłania „rodziny” do 
zajęcia na lokalnych obszarach pozycji o mniejszej widoczności, zgodnie ze strategią 
wzorowaną na mimetyzmie, aby inwestować raczej w różnicowanie zasobów operacyjnych i 
ugruntowanie struktur gospodarczo-przestępczych z dala od terytoriów pochodzenia; 4) 
różnice (czasem złożone) między przepisami prawa karnego, które otwierają przed 
organizacjami przestępczymi nieoczekiwane pola działania; 5) możliwości udostępniane 
przez „filie” ugruntowane na innych obszarach w zakresie zapewniania skutecznej ochrony  
osobom ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości1.

Obecność organizacji przestępczych w miejscach oddalonych od miejsc pochodzenia nie 
powinna być jednak interpretowana wyłącznie jako zjawisko równoległego i niezależnego 
rozpowszechniania się różnych grup. Przeciwnie, od dłuższego czasu odnotowuje się rosnącą 
tendencję do wzajemnego wspierania się różnych grup przestępczych, którym udaje się w ten 
sposób przezwyciężyć różnice językowe, etniczne lub różnice w interesach handlowych, aby 
prowadzić wspólny handel, umożliwiający zmniejszenie kosztów i zmaksymalizowanie 
zysków. W tej sytuacji transakcje między różnymi grupami przestępczymi są przeprowadzane 
często w formie wymiany barterowej w celu uniknięcia także kanałów kontroli 
przeprowadzanych przez władze. 

III. Sposoby działania typowe dla przestępczości zorganizowanej

Z badania sposobów działania typowych dla grup przestępczych wynika, że grupy te są 
aktywne na rozmaitych polach, zarówno jeżeli chodzi o „towary”, którymi obracają, jak i 
„działalność”, którą prowadzą. Wniosek ten jest tym bardziej słuszny, w im większym stopniu 
przestępczość zorganizowana okazała zdolność do przybrania nowych form przenikających 
struktury społeczno-gospodarcze, również dzięki zwiększającej się mobilności grup 
przestępczych i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjnych2. 

                                               
1 Wyjaśnia to rozpowszechnioną działalność w Europie organizacji przestępczych, które wywodzą się 
historycznie z innych miejsc. Na przykład organy dochodzeniowe wiedzą, że chociaż przy użyciu odmiennych 
metod i z różną intensywnością, Cosa Nostra działa również w Hiszpanii, Holandii, Grecji i na Węgrzech; 
'ndrangheta w Niemczech, Hiszpanii i Holandii; a camorra w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Polsce i Rumunii. 
2 Na przykład internet stał się już autentycznym narzędziem ułatwiającym wiele rodzajów działalności 
przestępczej, również tych tradycyjnych. Oprócz popełniania cyberprzestępstw w ścisłym znaczeniu, oszustw z 
użyciem kart płatniczych, rozpowszechniania materiałów przedstawiających pornografię dziecięcą, jak również 
popełniania przestępstw z zakresu piractwa audiowizualnego za pośrednictwem powszechnie wykorzystywanego 
internetu, obecnie wprowadza się do obrotu nielegalne substancje, werbuje i sprzedaje ofiary handlu ludźmi, 
przeprowadza się nielegalnie imigrantów przez granicę, dostarcza podrobione produkty, handluje zagrożonymi 
gatunkami oraz prowadzi się wiele innych rodzajów działalności przestępczej. Ponadto internet jest powszechnie 
wykorzystywany jako narzędzie komunikacji między grupami przestępczymi oraz jako narzędzie służące do 
prania brudnych pieniędzy.
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Przestępstwa typowo zaliczane do przestępczości zorganizowanej – stanowiące jej główny 
przedmiot – są jednocześnie źródłem poważnych szkód dla społeczeństwa oraz stanowią 
zagrożenie, w szczególności jeżeli chodzi o utrzymanie się uczciwych przedsiębiorców i 
bezpieczeństwo konsumentów: wymuszenia, szantaże, uszkodzenia, kradzieże, napady; 
korupcja władz politycznych i organów administracyjnych; oszustwa z użyciem kart 
kredytowych; lichwiarstwo; szpiegostwo przemysłowe; uzyskiwanie podstępem funduszy 
Unii Europejskiej; nielegalne przyznawanie zamówień publicznych; podrabianie środków 
spożywczych, lekarstw, pestycydów, ubrań; przemyt papierosów, alkoholu, biżuterii, dzieł 
sztuki; nielegalne zakłady, ustawianie wyników zawodów sportowych i gry hazardowe 
również on-line; nielegalny handel ludźmi, bronią, organami, substancjami odurzającymi, 
zagrożonymi gatunkami zwierząt; nielegalne usuwanie odpadów toksycznych itp. – wszystkie 
te przestępstwa (i wiele innych) zagrażają również zdrowiu fizycznemu konsumentów, a 
także właściwemu funkcjonowaniu społeczno-gospodarczych struktur rynkowych. 

Należy zauważyć, że występowanie przestępczości wywiera natychmiastowy negatywny 
wpływ na gospodarkę europejską, którego, zwłaszcza w czasach tak trudnych jak obecne, nie 
można ignorować. Dotyczy to tzw.  oszustw wewnątrz Wspólnoty: chociaż tylko 10% 
dochodzeń OLAF-u dotyczy przestępczości zorganizowanej, postępowania te odpowiadają 
40% wartości gospodarczej, w sprawie której urząd prowadzi dochodzenie. Chodzi również o 
szkodę, jaką ponosi Skarb Państwa z powodu braku wpływów z opłat celnych i podatków za 
przemycane produkty: tylko w przypadku papierosów straty szacuje się na 10 mld euro w 
Europie i 50 mld na świecie. Dotyczy to również wpływu na rynek pracy w postaci 
wykorzystywania nielegalnej siły roboczej w sektorach, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, 
budownictwo i przemysł włókienniczy, a także powiązanego z tym procederem mechanizmu 
dumpingu socjalnego, wprowadzonego na skutek obniżenia kosztów siły roboczej. Wreszcie 
należy wspomnieć o podrabianiu euro: chociaż przestępstwo to uległo stosunkowemu 
ograniczeniu, pozostaje ono jednak nadal niepokojącym procederem, w przypadku którego 
skonfiskowano około 310 000 banknotów w drugiej połowie 2011 r. w Europie i pozostałych 
regionach świata. 

Jak już kilkakrotnie wspomniano, agresywna działalność przestępcza zaczęła już poniekąd 
przenikać do legalnej gospodarki, co ma dwojakie skutki: a) niewiele sektorów jest w stanie 
uniknąć środowiska przestępczego, które kontroluje coraz większą liczbą rodzajów 
działalności formalnie zgodnej z prawem (hotele, restauracje, supermarkety, linie 
autobusowe, dyskoteki itp.); b) przemoc, która zawsze była tradycyjnie związana z 
przestępczością zorganizowaną, staje się narzędziem zdobywania władzy i zasobów 
gospodarczych, a także utrzymania struktur organizacji w przypadku, w którym są one 
zagrożone. 

Oczywiste jest wreszcie to, że panujący od kilku lat kryzys gospodarczy oszczędził 
przestępczość zorganizowaną, a nawet jej sprzyjał. Z jednej strony państwa borykające się z 
trudnościami rozważają ograniczenie środków przeznaczanych na zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej i korupcji. Z drugiej strony – większość przedsiębiorstw, niezależnie od ich 
wielkości, nie może już uzyskać z łatwością kredytu, ponieważ banki, na skutek braku 
płynności, wymagają coraz większych zabezpieczeń.  Jasne jest zatem, że niektóre 
przedsiębiorstwa, w szczególności najmniejsze, mogą stanąć przed koniecznością korzystanie 
z lichwy, co umożliwi przestępczości zorganizowanej szybsze przenikanie do struktur 
legalnej gospodarki.
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IV. Analiza funkcjonowania obowiązujących instrumentów zwalczania przestępczości 
zorganizowanej

Wobec rozprzestrzeniania się procederu przestępczego, który osiągnął już wymiar 
ogólnoeuropejski, a nawet światowy, Unia Europejska od dłuższego czasu dysponuje 
instrumentami prawnymi mającymi na celu zwalczanie transnarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Chodzi w szczególności o decyzję ramową Rady 2008/841/WSiSW z dnia 
24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej, której 
towarzyszą inne instrumenty, takie jak na przykład decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z 
dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury 
wydawania osób między państwami członkowskimi, decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z 
przestępstwa, której przegląd jest w toku1, decyzja Rady 2001/427/WSiSW z dnia 28 maja 
2001 r. ustanawiająca europejską sieć prewencji kryminalnej, dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową 
Rady 2002/629/WSiSW lub dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową 
Rady 2004/68/WSiSW.

Nie należy pominąć decyzji Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej 
Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością oraz decyzji Rady z dnia 
6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol).

Mimo wymienionych godnych pochwały prób zharmonizowania przepisów krajowych, 
przestępczość zorganizowana, podobnie jak względny poziom przenikania i zagrożenia 
charakteryzujący organizacje przestępcze działające na terytoriach państw członkowskich, 
spotyka się nadal ze zróżnicowanym zainteresowaniem ze strony państw członkowskich. Jako 
skrajne przypadki można wskazać zupełny brak przepisów prawa karnego bezpośrednio 
dotyczących organizacji przestępczych – na przykład w Danii i Szwecji – oraz ustanowienie 
przepisów, w których w wyczerpujący sposób definiuje się organizacje przestępcze o 
charakterze mafijnym (oraz stosowane wobec nich kary) – na przykład we Włoszech, gdzie 
obowiązuje kodeks prawa antymafijnego z prawdziwego zdarzenia2 – nie mówiąc o 
niezliczonych rozwiązaniach pośrednich opracowanych przez inne państwa członkowskie, 
które w kryminalizacji zachowań przestępczych kładą nacisk na najróżniejsze aspekty: na 
przykład Wielka Brytania – na cele konspiracyjne; Hiszpania na charakter przestępstw 
docelowych; Łotwa na zbrojny charakter organizacji. 

Ze względu na tak niejednolity kontekst w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
pożądane byłoby niezwykle precyzyjne określenie stanu faktycznego wyczerpującego 
znamiona przestępstwa, co zapewni możliwość skuteczniejszego zwalczania przestępczości 

                                               
1 Zob. wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej (COM(2012) 85 final). 
2 Zob. dekret z mocą ustawy nr 159 z dnia 6 września 2011 r.
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zorganizowanej1. 

W tym celu sprawozdawca powołuje się na włoski model ustawodawczy jako jeden ze 
wzorów do naśladowania. Należy zauważyć, że określa się w nim rodzaje organizacji 
przestępczych o charakterze mafijnym (ale zakres przedmiotowych przepisów rozszerza się 
wyraźnie na inne organizacje przestępcze o lokalnych nazwach, również zagraniczne) na 
podstawie tego, że osoby, które są jej członkami, wykorzystują element zastraszenia 
wynikający z faktu przynależności do organizacji oraz powiązany z nim warunek 
podporządkowania i zmowy milczenia, aby popełniać przestępstwa mające na celu uzyskanie, 
w sposób bezpośredni lub pośredni, możliwości sprawowania kierownictwa lub przynajmniej 
kontroli nad działalnością gospodarczą, koncesjami, zezwoleniami, zamówieniami i usługami 
publicznymi, osiągnięcie dla siebie lub innych osób nieuczciwych zysków lub korzyści bądź 
też uniemożliwienie lub ograniczenie swobodnego korzystania z prawa głosu lub pozyskanie 
głosów na swoją korzyść lub korzyść innych osób w związku z wyborami2.

Zaletą powyższej definicji jest to, że jako istotę przestępczości zorganizowanej wskazuje się 
jej charakter łupieżczy, element zastraszenia oraz działanie w celu zdobycia władzy i 
zysków3. 

Nie jest to jedyna zaletą. Włoski model zapewnia również rozwiązania z zakresu prawa 
procesowego, które są szczególnie skuteczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 
Przede wszystkim reżim więzienny polegający na odosobnieniu – który w określonych 
warunkach może być stosowany wobec więźniów, gdy występują przesłanki, na podstawie 
których można uznać istnienie powiązań ze związkiem przestępczym, terrorystycznym lub 
mającym na celu obalenie ustanowionego porządku (tzw.  ciężkie więzienie)4 – okazał się 
skuteczny na przestrzeni lat, zwłaszcza dlatego, że uniemożliwił szefom mafii 
przebywającym w więzieniach kontynuowanie kierowania ich organizacjami (poprzez 
przekazywanie rozkazów ich członkom), mimo odbywania kary pozbawienia wolności. 

Ponadto model ten może stanowić wzór do naśladowania również jeżeli chodzi o przepisy 
dotyczące konfiskaty rzeczy, które zostały wykorzystane lub przeznaczone do popełnienia 
przestępstwa lub rzeczy, które stanowią jego cenę, produkt, zysk lub sposób wykorzystania5. 
Należy zauważyć, że konieczne jest unikanie sytuacji, w której organizacje przestępcze 
mogłyby znaleźć dogodne schronienie w niektórych krajach, w których nielegalne zyski są 

                                               
1 Jak nietrudno sobie wyobrazić, różnice miedzy przepisami prawa karnego mogą niestety przynosić korzyść 
organizacjom przestępczym, dlatego też należy zainwestować zasoby w harmonizację stanów faktycznych 
wywołujących skutki prawne. Należy zauważyć, że pewien stopień harmonizacji na szczeblu Unii Europejskiej 
jest konieczny do zapewnienia pewności prawa, zarówno z perspektywy zainteresowanych organów (w 
szczególności na potrzeby współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości), jak i z perspektywy 
zainteresowanych obywateli (w szczególności na potrzeby stosowania zasady ne bis in idem). Harmonizacja 
przyczynia się również do zapewnienia większej spójności ogółu przepisów europejskiego prawa karnego (w 
stopniu, w jakim przynależność do organizacji przestępczej ma zastosowanie jako okoliczność obciążająca w 
innych sprawach), jak również do ułatwienia funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania w sprawach 
karnych oraz dochodzeń prowadzonych przez organy takie, jak Europol i Eurojust.
2 Zob. art. 416a włoskiego kodeksu prawa karnego.
3 Należy zauważyć, że również art. 324a i 324b belgijskiego kodeksu karnego oraz § 278a austriackiego kodeksu 
karnego wydają się ujmować przedmiotowy proceder w podobny sposób.
4 Zob. art. 41a włoskiego prawa więziennego (ustawa nr 354 z dnia 26 lipca 1975 r.).
5 Zob. ponownie art. 416a włoskiego kodeksu prawa karnego.
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inwestowane, mając pewność, że zasoby te nigdy nie zostaną skonfiskowane.

W szczególności w ustawodawstwie włoskim dopuszcza się konfiskatę nie tylko w przypadku 
wyroku skazującego, lecz również przed ogłoszeniem takiego wyroku, jako prewencyjnego 
środka ochrony mienia (tzw.  konfiskaty prewencyjnej, przy czym możliwa jest jednak 
kontrola sądowa) – i nie tylko w odniesieniu do mienia, które można bezpośrednio lub 
pośrednio przypisać osobie, wobec której prowadzi się postępowanie, ale również do kwot 
środków pieniężnych lub innego rodzaju mienia o równoważnej wartości w przypadku, w 
którym osoba zainteresowana trwoni, dzieli, zataja swoje mienie lub zaniża jego wartość, aby 
uniknąć wykonania nakazu (tzw.  konfiskata równowartościowego mienia). Konfiskata jest 
zawsze dopuszczalna również wobec spadkobierców osoby zainteresowanej (tzw. konfiskata 
wobec osób trzecich)1.

Sprawozdawca zaleca zatem rozszerzenie zakresu stosowania antymafijnych prewencyjnych 
środków ochrony mienia (konfiskaty bez wyroku skazującego) na całym terytorium Unii 
Europejskiej tak, aby dobra należące do mafii nie mogły zostać w żaden sposób 
zabezpieczone w granicach 27 państw członkowskich. Na temat tego szczegółowego 
zagadnienia toczy się debata w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych w odniesieniu do sprawozdania w sprawie konfiskaty i zajmowania dochodów 
pochodzących z przestępstwa2.

Gay Mitchell, autor materiałów tematycznych dotyczących konfiskaty jako narzędzia 
konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, stwierdził, że utrzymują się bariery 
instytucjonalne, prawne i operacyjne w międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
konfiskaty. Na szczeblu europejskim pożądane jest stworzenie wspólnych norm prawnych, 
ujętych w ramach prawnych umożliwiających wysoki poziom komunikacji, wymiany 
informacji i koordynacji między agencjami ds. odzyskiwania mienia, które mają zacząć 
działać we wszystkich państwach członkowskich do 2014 r.3.

Wzajemne uznawanie nakazów zajęcia i konfiskaty stanowi kwestię o priorytetowym 
znaczeniu dla rzeczywistej współpracy w obszarze prawa cywilnego i karnego w Unii 
Europejskiej. Przy ulepszaniu europejskich ram prawnych należy uwzględnić w należyty 
sposób pozytywne doświadczenia niektórych państwa członkowskich – na przykład 
doświadczenia Irlandii lub Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o konfiskatę bez wyroku 
skazującego – aby opracować skuteczne modele i narzędzia zajmowania i konfiskaty mienia 
pochodzącego z przestępstwa4.

                                               
1 Zob. art. 16 i następne włoskiego kodeksu prawa antymafijnego.  Interesujące jest również to, że, jak się 
okazało podczas posiedzeń naszej komisji, Niemcy, w szczególności po krwawych wydarzeniach w Duisburgu 
w dniu 15 sierpnia 2007 r., podjęły próbę zbliżenia systemu niemieckiego do modelu włoskiego, nie podejmując 
jednak kroku polegającego na wprowadzeniu tzw.  konfiskaty prewencyjnej.  
2 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej (COM(2012) 85).
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 listopada 2012 r. – Strategia 
bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy 
(COM(2010)0673 final). 
4 Szczególnie interesujące są doświadczenia Irlandii, w której dopuszcza się wydanie przez sąd cywilny wyroku 
w sprawie konfiskaty po rozważeniu prawdopodobieństwa, że przedmiotowe mienie zostało nabyte dzięki 
zyskom pochodzącym z przestępstwa lub zostało wykorzystane do popełnienia przestępstwa.
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Zasadniczego znaczenia nabiera w szczególności możliwość – przewidziana już zresztą w 
systemie prawnym Włoch i Hiszpanii – ponownego wykorzystania na potrzeby społeczne 
skonfiskowanego mienia mafii (budynków, środków transportu itp.), aby zwalczać 
organizacje przestępcze i przywrócić ogółowi społeczeństwa mienie należące do legalnej 
gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego przywłaszczone przez mafię.

Sprawozdawca zaleca również podjęcie działań w obszarze zamówień publicznych, aby 
uderzyć w główne środki zdobywania zasobów finansowych przez mafie. Należy zauważyć, 
że przedmiotowe procedury są często źródłem znacznych dochodów organizacji 
przestępczych, dlatego też rygorystyczne przepisy regulujące przypadki wykluczania z 
procedur przetargowych – mające jednolite zastosowanie w całej Europie – stanowiłyby 
szczególnie skuteczne narzędzie zwalczania. 

V. Znaczenie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości oraz integracji między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej i integracji z państwami trzecimi w 
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Oprócz harmonizacji (lub zbliżenia) stanów faktycznych wywołujących skutki prawne –
zarówno w prawie materialnym (takich jak te, które koncentrują się wokół bardziej 
wyczerpującej definicji przestępczości), jak i w prawie procesowym (takich jak te odnoszące 
się do konfiskaty i zajmowania dochodów z przestępstwa, jak również ochrony świadków i 
roli ofiar) – należy również zainwestować we współpracę policyjną i wymiarów 
sprawiedliwości, a także w innowacyjne formy integracji. Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej muszą podjąć te działania nie tylko we współpracy między sobą, najlepiej 
poprzez wykorzystanie możliwości określonych w Traktacie z Lizbony (zob. poniżej), ale 
również z państwami trzecimi, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli.

Należy zauważyć, że wobec zjawisk przestępczości na skalę światową całkowicie logiczna 
jest konieczność podjęcia interwencji o takiej samej sile oddziaływania. W szczególności 
należy zawrzeć porozumienia w sprawie mobilności i bezpieczeństwa z sąsiadującymi 
państwami trzecimi1. Należy zauważyć, że organizacje przestępcze często zarządzają 
nielegalnymi przepływami migracyjnymi oraz handlem ludźmi2.

Europejskie ramy prawne dotyczące handlu ludźmi zostały w pełni określone w dyrektywie 
2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar. Istnieją również spójne konwencje i strategie w ramach ONZ, Rady Europy i 
OBWE. Inés Ayala Sender opracowała szczegółowe materiały na ten temat, podkreślając, że 
organizacje przestępcze osiągają duże zyski dzięki ofiarom handlu, które są werbowane, z 
użyciem środków przymusu lub nieuczciwych praktyk, do celów wykorzystywania 
seksualnego, pracy przymusowej, niewolnictwa, działalności przestępczej, adopcji, 

                                               
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów z dnia 18 listopada 2011 r. – Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności 
(COM(2011)0743 final).
2 W związku z tym Komisja prowadzi negocjacje w sprawie partnerstw na rzecz mobilności i bezpieczeństwa z 
Mołdawią, Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, jak również z Tunezją (pozytywny przebieg), Egiptem i Algierią 
(gdzie sytuacja polityczna wpłynęła jednak na pogorszenie kontaktów), Libią (gdzie dąży się najpierw do 
zabezpieczenia granic przed utworzeniem partnerstw) oraz z Jordanią.
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zawierania przymusowych małżeństw lub przeszczepu organów. 

Dlatego też pilnym zadaniem jest opracowanie systemu wiarygodnych i porównywalnych 
danych, w oparciu o wysokiej jakości wskaźniki, których brak utrudnia obecnie 
podejmowanie skutecznych działań o zasięgu międzynarodowym. Ponadto należy zwiększyć 
widoczność przedmiotowego problemu i podnieść świadomość obywateli w zakresie 
przedmiotowych zjawisk, aby osoby korzystające z „usług” ofiar nie tylko spotykały się z 
brakiem akceptacji społecznej, ale podlegały również karze1. Pożądane jest również 
opracowanie kodeksów postępowania i odpowiedzialności społecznej, przyjmowanych
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa, związki zawodowe i agencje pośrednictwa pracy. 
Według komisarz Cecili Malmström 79% ofiar stanowią kobiety, w tym 12% to nieletnie 
dziewczynki: konieczne jest zatem określenie dodatkowych środków ochrony nieletnich ofiar 
handlu. Środki, takie jak ukierunkowane dochodzenia finansowe, szkolenie funkcjonariuszy 
policji i odpowiednie zasoby dla agencji europejskich, mogłyby okazać się skuteczne w 
konkretnej współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi, również poprzez umowy dwustronne zawarte przez Unię w kontekście jej działań 
zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o nielegalny handel, równie zasadniczym środkiem okazują się zdecydowane 
działania państw członkowskich mające na celu ograniczenie handlu narkotykami, przy 
promowaniu współpracy z organami sądowniczymi i organami ścigania państw trzecich, 
będących krajami pochodzenia i tranzytu środków odurzających.

W związku z powyższym Agustín Díaz De Mera opisał stosunki między 
południowoamerykańskimi kartelami i europejskimi organizacjami przestępczymi w obszarze 
produkcji środków odurzających przeznaczonych na rynek europejski i nielegalnego handlu 
tymi środkami. Należy zauważyć, że handel kokainą jest zdecydowanie najbardziej 
dochodową działalnością dla południowoamerykańskich organizacji przestępczych, które 
zajmują się innymi licznymi rodzajami nielegalnej działalności i są często powiązane z 
grupami partyzanckimi, paramilitarnymi lub terrorystycznymi bądź mają wspólne struktury z 
tymi grupami. Kontrole informatyczne i bankowe zmusiły grupy przestępcze do prowadzenia 
nieformalnej wymiany środków odurzających na inne nielegalne towary oraz do dokonywania 
płatności gotówkowych, których nie można śledzić.

Przestępcy kolumbijscy zajmują dominującą pozycję w obszarze importu narkotyków na 
szeroką skalę do Unii Europejskiej i założyli już własne bazy operacyjne w Hiszpanii i 
Portugalii. Bardziej skuteczne zwalczanie organizacji przestępczych przez władze 
kolumbijskie w ostatnich latach umożliwiło umocnienie się pozycji karteli meksykańskich 
(Sinaloa i Los Zetas). Afryka Zachodnia stała się ważnym obszarem tranzytu w kierunku 
Europy. Bałkany Zachodnie stanowią w równej mierze zasadniczy węzeł tranzytowy, 
zarówno w przypadku przemytu kokainy pochodzącej z Ameryki Łacińskiej, jak i heroiny, 

                                               
1 Już w dyrektywie 2009/52/WE przewidziano kary mające zastosowanie wobec pracodawców, którzy 
zatrudniają obywateli państw trzecich będących nielegalnymi imigrantami, wiedząc, że są oni ofiarami handlu 
ludźmi. Art. 18 dyrektywy 2011/36/UE sprzyja przyjmowaniu środków karnych wobec „użytkowników usług”, 
na podstawie doświadczeń krajowych (Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Bułgarii i Grecji) w zakresie 
kryminalizacji klientów prostytutek.
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która dociera do Unii trasą Kanał Sueski–Morze Czarne–Odessa1. Półwysep Iberyjski, Belgia, 
Holandia, Wielka Brytania, Francja, Włochy i państwa bałtyckie są głównymi punktami 
dostępu w przypadku handlu towarami pochodzącymi z Ameryki Południowej i 
przeznaczonymi na rynki państw członkowskich. Organizacje hiszpańskie i portugalskie mają 
ugruntowane stosunki z kartelami południowoamerykańskimi, przy czym włoska 'ndrangheta 
i camorra, brytyjscy przemytnicy i bandy motocyklowe w Danii wypracowali stabilne związki 
z dostawcami, mając możliwość realizacji całego procesu – od importu do drobnego handlu. 

Oczywiste jest, że wobec opisanych procederów przestępczych na skalę transnarodową nie 
można obniżyć poziomu kontroli na szczeblu międzynarodowym i należy zapewnić coraz 
bardziej intensywną koordynację między państwami członkowskimi, instytucjami 
europejskimi, agencjami i organizacjami międzynarodowymi takimi, jak Europol, Eurojust, 
Frontex, COSI (Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego działający przy Radzie), GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji 
działająca przy Radzie Europy), GAFI (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy, organ międzyrządowy, w którego skład wchodzi 36 państw z całego świata).

Ponadto jasne jest, że zwalczanie transnarodowej przestępczości zorganizowanej wymaga 
dysponowania odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi. Z powyższą sytuacją wiąże 
się wezwanie o przekazanie większych zasobów na rzecz Eurojustu i Europolu, w 
szczególności na wsparcie finansowe i logistyczne dla wspólnych zespołów 
dochodzeniowych oraz na realizację nowych wyzwań związanych z utworzeniem wewnątrz 
struktur Europolu europejskiego centrum walki z cyberprzestępczością2. 

W materiale tematycznym dotyczącym nowych strategii prowadzenia dochodzeń i nowych 
technologii Emma McClarkin wykazała, że sieci informatyczne stanowią obecnie obszar 
nielegalnej działalności dochodowej prowadzonej przez grupy przestępcze i terrorystyczne, 
takiej jak:  ataki na systemy informatyczne, kradzież tożsamości, oszustwa, rozprzestrzenianie 
wirusów komputerowych, dystrybucja materiałów przedstawiających pornografię dziecięcą, 
ataki na infrastrukturę o kluczowym znaczeniu, werbowanie i podżeganie do działań 
noszących znamiona fundamentalizmu religijnego.  Chociaż internet gwarantuje 
anonimowość i duże możliwości przemieszczania się – jak gdyby przestępcy dopuszczający 
się przestępstw byli „bez twarzy” – wpływ społeczno-gospodarczy na wzrost i zatrudnienie, 
jak również na zdrowie konsumentów jest bardzo niepokojący. 

Aby uniknąć sytuacji, w której przestępczość powoduje odpływ znacznych zasobów 
należnych legalnej gospodarce, pożądane jest utworzenie informatycznych sieci rządów, 
przedsiębiorstw, konsumentów i inwestorów na potrzeby przeprowadzania odpowiednich 
ocen ryzyka, wymiany najlepszych praktyk, propagowania przestrzegania praw własności 
intelektualnej, jak również ochrony najsłabszych kategorii. Możliwie najbardziej jednolite 
ramy prawne na szczeblu europejskim i międzynarodowym stanowią podstawę skutecznej 
walki z cyberprzestępczością. Potrzebne są także stabilne partnerstwa podmiotów sektora 
                                               
1 Istotne znaczenie Bałkanów Zachodnich w obszarze nielegalnego handlu zostało potwierdzone w trakcie 
spotkań z organami sądowymi i organami ścigania, które odbyły się w Belgradzie w lipcu 2012 r. w związku z 
wizytą w Serbii delegacji Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy.
2 Poziom środków na rok 2013 na rzecz Europolu zaproponowany przez Komisję i potwierdzony przez Radę jest 
nieadekwatny do potrzeb agencji związanych z planem utworzenia wspomnianego nowego centrum, popartym 
zresztą na posiedzeniu Rady ds. Wewnętrznych, które odbyło się w dniach 7–8 czerwca 2012 r.
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publicznego i prywatnego, aby stawić czoła zagrożeniom oraz inwestować w badania i nowe 
technologie zwalczania przestępczości. Konieczne jest podniesienie poziomu wiedzy, 
świadomości i wykształcenia konsumentów, aby mogli oni korzystać z europejskiego rynku 
internetowego z odbudowanym zaufaniem i dysponując odpowiednią pomocą prawną.  
Konieczne jest również zacieśnienie współpracy międzynarodowej między agencjami i Unią.

Wreszcie korzystanie z nowych technologii mogłoby się okazać decydujące w zwalczaniu 
„tradycyjnych” procederów przestępczych: na przykład satelitarne systemy obserwacji ziemi 
stworzone przez Europejski Instytut Badań Kosmicznych działający przy Europejskiej 
Agencji Kosmicznej mogłyby ułatwić zidentyfikowanie tras statków wykorzystywanych do 
tajnego przewozu, rozładunku lub przeładunku nielegalnych towarów.

VI. Uwagi końcowe 

Podsumowując, sprawozdawca stwierdza, że skuteczna reakcja na przestępczość 
zorganizowaną powinna opierać się na poniższych wytycznych:

a) określenie związku przestępczego o charakterze mafijnym w systemach prawnych 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej;

b) harmonizacja lub zbliżenie stanów faktycznych wywołujących skutki prawne, ujętych 
w różnych ustawodawstwach krajowych, aby określić modele integracji i współpracy 
państw członkowskich, począwszy od natychmiastowej możliwości wykonania 
wyroków skazujących i nakazów konfiskaty;

c) nadanie, w dziedzinie konfiskaty, pierwszeństwa modelowi opartemu na agresywnych 
prewencyjnych środkach ochrony mienia pochodzącego z przestępstwa, przy 
propagowaniu jego ponownego wykorzystania do celów społecznych;

d) określenie jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych w 
całej Europie otrzymania prawomocnego wyroku za udział w organizacji 
przestępczej, pranie pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa przeciwko 
administracji publicznej, również jeżeli przyczyna ta zostaje stwierdzona w trakcie 
postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia1;

e) nadanie większego znaczenia roli sędziów i urzędników łącznikowych; 
f) stymulowanie i rozwijanie kultury partii w zakresie odpowiedzialności politycznej, 

aby zapewnić tworzenie list wyborczych na podstawie rygorystycznego kodeksu 
etycznego, z zastrzeżeniem zasady utraty biernego prawa wyborczego do Parlamentu 
Europejskiego przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
związane z przestępczością zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję i inne 
poważne przestępstwa wymierzone przeciwko administracji publicznej;

g) zwiększenie stopnia wykorzystania nowych technologii, w tym wynalazków z 
dziedziny technologii satelitarnej, jako dodatkowego narzędzia zwalczania 
procederów przestępczych.

Wreszcie należy również podjąć działania mające na celu utworzenie Prokuratury 
Europejskiej, przewidziane już w art. 86 TFUE, w szczególności w celu zwalczania 

                                               
1 Ma to na celu przedstawiona przez sprawozdawcę poprawka do art. 55 ust. 1 sprawozdania posła Marca 
Tarabelli w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień 
publicznych (COM(2011)0896 final).
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przestępstw przynoszących szkodę interesom finansowym Unii Europejskiej (chodzi na 
przykład o oszustwa związane z dostępem do funduszy unijnych). Zgodnie z najbardziej 
pożądanym scenariuszem Prokuratura Europejska powinna mieć sprawną i prostą strukturę, 
przy czym należy ustanowić w jej ramach stanowiska kierownicze i zapewnić bodźce ze 
strony władz krajowych, aby zagwarantować większą spójność dochodzeń. 

Eurojust mógłby nadal zajmować się tzw.  europrzestępstwami zdefiniowanymi w art. 83 ust. 
1 TFUE (a także, w stosownych przypadkach, przestępstwami o charakterze uzupełniającym 
w stosunku do zakresu wdrażania strategii unijnych, zgodnie z art. 83 ust. 2 TFUE).  
Podsumowując należy dodać, że, w ramach wymiany informacji użytecznych przy 
prowadzeniu postępowania karnego, stosunki Prokuratury Europejskiej z Europolem oparte 
na ustalonych zasadach miałyby zasadnicze znaczenie. 
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia 
dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie śródokresowe)
(2012/2117(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania 
Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych 
pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu 
funkcjonowania, przyjętą zgodnie z art. 184 Regulaminu,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia 
mandatu Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania 
Pieniędzy do dnia 30 września 2013 r.,

– uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 67 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jego część trzecią tytuł V rozdział 4 (art. 
82–86) i rozdział 5 (art. 87–89), a także Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności art. 5, 6, 32, 38, 41, tytuł VI (art. 47–50) i art. 52,

– uwzględniając program sztokholmski w zakresie wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości1, komunikat Komisji zatytułowany „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli: Plan działań 
służący realizacji programu sztokholmskiego” (COM(2010)0171) oraz komunikat 
Komisji zatytułowany „Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: 
pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy” (COM(2010)0673),

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 
15 listopada 2000 r. (rezolucji nr 55/25), otwartą do podpisu w Palermo w dniu 12 
grudnia 2000 r., i protokoły do niej, 

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, otwartą 
do podpisu w Meridzie w dniu 9 grudnia 2003 r.,

– uwzględniając Prawnokarną i Cywilnoprawną konwencję o korupcji, otwarte do 
podpisu w Strasburgu odpowiednio w dniu 27 stycznia i 4 listopada 1999 r., oraz 
rezolucje (98)7 i (99)5 przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy 
odpowiednio w dniu 5 maja 1998 r. i 1 maja 1999 r. ustanawiające Grupę Państw 
Przeciwko Korupcji (GRECO),

– uwzględniając akt Rady z dnia 26 maja 1997 r. ustanawiający na podstawie art. 
K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję w sprawie zwalczania 
korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub 
urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej2,

                                               
1 Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1. 
2 Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1. 
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– uwzględniając Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, 
otwartą do podpisu w Paryżu w dniu 17 grudnia 1997 r., i jej kolejne 
uzupełnienia, 

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i 
konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu 
terroryzmu, otwartą do podpisu w Warszawie w dniu 16 maja 2005 r., oraz 
rezolucję CM/Res(2010)12 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 13 
października 2010 r. w sprawie statutu Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL), 

– uwzględniając 40 zaleceń i 9 zaleceń specjalnych Grupy Specjalnej FATF/GAFI 
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Finansowaniu Terroryzmu i Proliferacji,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 
2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej1,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. 
w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, 
zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa2, decyzję 
ramową Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w 
Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych3, 
decyzję ramową Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa4 oraz decyzję 
ramową Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie 
stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty5,

– uwzględniając decyzję Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącą 
współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach 
członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z 
przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem6 oraz sprawozdanie 
Komisji COM(2011)0176 na podstawie art. 8 tej decyzji,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi7 wraz z późniejszymi zmianami,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych8 oraz sprawozdanie 
Komisji dotyczące przeniesienia przepisów tej decyzji ramowej 
(COM(2004)0858),

                                               
1 Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42.
2 Dz.U. L 182 z 5.7.2001, s. 1. 
3 Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 45.
4 Dz.U. L 68 z 15.3.2005, s. 49.
5 Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59.
6 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103.
7 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1. 
8 Dz.U. L 162 z 20.6.2002, s. 1. 
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– uwzględniając decyzję Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. 
ustanawiającą Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP)1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar, zastępującą decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW2,

– uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu3 oraz 
sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania 
tej dyrektywy (COM(2012)0168),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych 
wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty4, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które 
towarzyszą przekazom pieniężnym5,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w 
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym6 oraz sprawozdanie Komisji 
dla Rady w oparciu o art. 9 tej decyzji ramowej (COM(2007)0328),

– uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych7 oraz dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, z późniejszymi zmianami8, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 
października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW9,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
zatytułowany „ Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z 

                                               
1 Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 44.
2 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1. 
3 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. 
4 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9. 
5 Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
6 Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54.
7 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
8 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
9 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.
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oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania”
(COM(2012)0722), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
zatytułowany „ Pierwsze sprawozdanie roczne w sprawie wykonania 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE”  (COM(2011)0790),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego 
zatytułowany „ Zwalczanie przestępczości w erze cyfrowej: ustanowienie 
Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością”
(COM(2012)0140),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany 
„ W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online”
(COM(2012)0596),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
zatytułowany „ Statystyki dotyczące przestępczości UE: plan działania w 
zakresie statystyk na lata 2011-2015”  (COM(2011)0713),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do 
państw trzecich (COM(2012)0351), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany 
„ W kierunku polityki kryminalnej UE: Zapewnienie skutecznej realizacji 
polityki UE poprzez prawo karne”  (COM(2011)0573),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady z dnia 6 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad uczestnictwa Unii Europejskiej w Grupie Państw Przeciwko 
Korupcji (GRECO) Rady Europy (COM (2011)0307), 



PR\927877PL.doc 7/20 PE506.051v01-00

PL

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
zatytułowany „ Dochody pochodzące z przestępczości zorganizowanej: 
Przestępstwo nie popłaca”  (COM(2008)0766),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w 
sektorze finansowym (COM(2004)0262),

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości 
zorganizowanej w Unii Europejskiej1 oraz rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w 
sprawie podejścia UE do prawa karnego2, 

– uwzględniając wnioski z wysłuchań publicznych, dyskusji na temat dokumentów 
roboczych i wymian opinii z osobami wysokimi rangą, a także z misji 
przeprowadzonych przez delegacje Komisji Specjalnej ds. Przestępczości 
Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, 

– uwzględniając odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wysłanym do 
parlamentów narodowych dotyczącym ich roli i doświadczeń w dziedzinie walki z 
przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem pieniędzy, 

– uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące przestępczości zorganizowanej, 
które przedstawili posłowie Inés Ayala Sender, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Emma McClarkin i Gay Mitchell,

– uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące korupcji, które przedstawili 
posłowie Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Theodoros Skylakakis i Barbara 
Weiler,

– uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące prania pieniędzy, które przedstawili 
posłowie Mario Borghezio i Rui Tavares,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 
– uwzględniając sprawozdanie śródokresowe Komisji Specjalnej ds. Przestępczości 

Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (A7-0000/2013), 

Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy

A. mając na uwadze, że tradycyjne organizacje przestępcze rozszerzyły stopniowo 
własne strefy wpływów, wykorzystując możliwości związane z globalizacją 
gospodarki i postępem technologicznym, wchodząc w układ z grupami 
przestępczymi z innych państw (jak w przypadku południowoamerykańskich 
karteli narkotykowych), aby dzielić między siebie rynki i strefy wpływów;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0459.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0208. 
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B. mając na uwadze, że odnotowuje się rosnącą tendencję do wzajemnego 
wspierania się różnych grup przestępczych, którym udaje się w ten sposób 
przezwyciężyć różnice językowe, etniczne lub różnice w interesach handlowych, 
aby prowadzić wspólny handel, umożliwiający zmniejszenie kosztów i 
zmaksymalizowanie zysków;

C. mając na uwadze, że często międzynarodowe organizacje przestępcze zajmują się 
procederem handlu ludźmi i niewolnictwa;

D. mając na uwadze, że nielegalny handel (bronią, narkotykami, papierosami, 
organami, dziełami sztuki i innymi produktami) jest prowadzony w różnych 
krajach, pobudza rozwój nowych rynków przestępczych, zapewnia ogromne 
możliwości zysku organizacjom przestępczym i przyczynia się do zmniejszenia 
bezpieczeństwa granic Unii;

E. mając na uwadze, że grupy przestępcze zróżnicowały szlaki narkotykowe oraz 
połączyły handel narkotykami z handlem innymi towarami; mając na uwadze 
zasadnicze znaczenie internetu, zarówno w przypadku zaopatrzenia w prekursory 
narkotykowe, jak i dystrybucji środków psychotropowych;

F. mając na uwadze, że nielegalny handel papierosami przynosi skarbom państw 
stratę w wysokości około 11 mld euro rocznie, a także że zyski z handlu bronią 
lekką na świecie szacuje się na kwotę od 170 do 320 mln dolarów rocznie, przy 
czym w Europie w obrocie znajduje się ponad 10 mln sztuk nielegalnej broni; 
mając na uwadze, że handel wspomnianymi towarami może przynosić straty 
skarbom państw i szkodę zakładom produkcyjnym;

G. mając na uwadze, że zdolność przenikania organizacji przestępczych przeszła 
proces zmian, w wyniku którego organizacje te działają obecnie w sektorach 
takich, jak roboty publiczne, transport, dystrybucja na dużą skalę, gospodarowanie 
odpadami i w wielu innych; mając w związku z tym na uwadze, że przestępczość 
zorganizowana w coraz większym stopniu upodabnia swoje struktury do 
globalnego podmiotu gospodarczego, posiadającego znaczne możliwości w 
zakresie przedsiębiorczości i wyspecjalizowanego w jednoczesnej dostawie 
różnych rodzajów nielegalnych towarów i usług; 

H. mając na uwadze, że skuteczna walka przeciwko przestępczości zorganizowanej, 
we wszystkich swych formach, wymaga podjęcia środków uderzających w zasoby 
finansowe organizacji przestępczych; 

I. mając na uwadze, że mafie korzystają również z szarej strefy zmowy z innymi 
podmiotami (przedsiębiorstwami, organami administracji lokalnej itp.), które, 
chociaż nie należą do struktury organizacji przestępczych, prowadzą z tymi 
organizacjami interesy korzystne dla obu stron;

J. mając na uwadze, że typowe sposoby działania organizacji przestępczych 
obejmują, oprócz przemocy i zastraszania, również korupcję; mając na uwadze, że 
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pranie pieniędzy jest z kolei powiązane nie tylko z typowi rodzajami działalności 
organizacji przestępczych, ale również z korupcją, oszustwem podatkowym i 
uchylaniem się od opodatkowania, a w związku z tym, że przestępczość 
zorganizowaną, korupcję i pranie pieniędzy – chociaż są to odrębne procedery –
często cechują obiektywne wzajemne powiązania; 

W obronie obywateli i legalnej gospodarki

K. mając na uwadze, że obrona obywateli i legalnej gospodarki wymaga 
zdecydowanego zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania 
pieniędzy – procederów, które przynoszą znaczne szkody społeczeństwu i 
stanowią zagrożenie, w szczególności jeżeli chodzi o utrzymanie się uczciwych 
przedsiębiorców i bezpieczeństwo konsumentów; 

L. mając na uwadze, że według UNODC w skali ogólnoświatowej wpływy z 
nielegalnej działalności wynoszą ok. 3,6% globalnego PKB oraz że obecnie na 
całym świecie przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem 
przestępstwa prania pieniędzy oscylują wokół 2,7% globalnego PKB; mając na 
uwadze, że Komisja Europejska szacuje, że koszt korupcji tylko w Unii 
Europejskiej wynosi ok. 120 mld euro rocznie, tj. 1% PKB UE; mając na uwadze, 
że chodzi o skradzione zasoby, które można było przeznaczyć na wspieranie 
rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli; 

M. mając na uwadze, że korupcja stanowi poważną przeszkodę dla skutecznego 
działania administracji publicznej, zniechęca do inwestycji, fałszuje 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i uczciwą konkurencję między 
przedsiębiorstwami i ostatecznie sam wzrost gospodarczy; mając na uwadze, że 
skomplikowane mechanizmy biurokracji, a także znaczna liczba wcześniejszych 
zezwoleń, zniechęcają przedsiębiorców i mogą sprzyjać procederowi korupcji;

N. mając na uwadze, że większość obywateli uznaje korupcję za poważny problem w 
swoim kraju oraz że stwierdza się występowanie tego procederu w przypadku 
wielu usług świadczonych przez sektor publiczny; mając również na uwadze, że 
korupcja zmniejsza zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji, ponieważ 
stwarza przywileje, a w konsekwencji prowadzi do nierówności społecznej;

O. mając na uwadze, że na obszarach charakteryzujących się większym wskaźnikiem 
przestępczości organizacje przestępcze nielegalnie przejmują zasoby gospodarki 
lokalnej, ograniczając przez to zwykłą wolę do podejmowania działalności 
gospodarczej, w tym zniechęcając inwestorów z innych państw; mając na uwadze, 
że na tych obszarach dostęp legalnie działających przedsiębiorstw do kredytów 
stał się trudniejszy z powodu wyższych kosztów i większych gwarancji 
wymaganych przez banki; 
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P. mając na uwadze, że całe społeczeństwo ponosi koszty działalności organizacji 
przestępczych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i dobrobyt gospodarczy; mając na 
uwadze, że cyberprzestępczość, piractwo medialne, nielegalny handel treściami 
kreatywnymi, pornografią dziecięcą, produktami farmaceutycznymi, legalnymi 
środkami psychotropowymi, częściami, częściami zamiennymi i innymi 
produktami powszechnego, codziennego użytku za pośrednictwem narzędzi 
telematycznych stanowią zagrożenie dla zdrowia obywateli, bezpieczeństwa i 
zatrudnienia w sektorach, w których występują te procedery;

Q. mając na uwadze, że proceder prania pieniędzy przybierał coraz bardziej złożone, 
trudne do zidentyfikowania formy; mając na uwadze, że organizacje przestępcze 
w coraz większym stopniu wykorzystują legalny i nielegalny system zakładów, 
jak również „ustawianie” wyników rozgrywek sportowych do celów prania 
pieniędzy;

R. mając na uwadze, że fałszowanie zapisów księgowych przedsiębiorstwa często 
służy tworzeniu „nieoficjalnej” płynności, która wpływa na obniżenie podstawy 
opodatkowania i może być wykorzystywana do celów korupcji i prania pieniędzy; 

Potrzeba przyjęcia wspólnego podejścia na szczeblu europejskim

S. mając na uwadze działania podejmowane na szczeblu europejskim, aby zapewnić 
wyważone ramy prawne w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, 
korupcji i prania pieniędzy; 

T. mając na uwadze, że zróżnicowane podejścia do procederów przestępczych 
stosowane w państwach członkowskich oraz różnice w przepisach prawa karnego 
mogą pozostawiać przestępcom wolne pole działania;

U. mając na uwadze, że w ramach ochrony interesów finansowych Unii należy 
uwzględnić pogłębiające się zjawisko sprzeniewierzania funduszy europejskich 
przez organizacje przestępcze poprzez tzw. oszustwa wewnątrz Wspólnoty;

V. mając na uwadze, że aby stawić czoła globalnym procederom przestępczym 
konieczne jest podejmowanie terminowych i skutecznych działań 
ustawodawczych oraz że Unia Europejska, w szczególności po przyjęciu Traktatu 
z Lizbony, może i powinna zapewnić swoim obywatelom autentyczną przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

W. mając na uwadze, że podejście stosowane na szczeblu europejskim w dziedzinie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy nie może 
wykluczać, miedzy innymi, zacieśnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości i 
policyjnej również z państwami trzecimi, wspólnego określenia przestępstw, 
takich jak przestępstwo polegające na udziale w grupie przestępczej o charakterze 
mafijnym lub przestępstwo prania pieniędzy przez ten sam podmiot, który je 
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uzyskał, kryminalizacji wszelkich form korupcji, ustanowienia skutecznych 
środków konfiskaty mienia grup przestępczych, zapewnienia odpowiedzialności 
organów administracji publicznej, polityków i przedstawicieli zawodów, 
szkolenia sędziów i funkcjonariuszy policji ani opracowania adekwatnych 
instrumentów prewencyjnych; 

Zapewnienie jednolitych i spójnych ram prawnych

1. wzywa Komisję do określenia wspólnych standardów prawnych oraz modeli 
integracji i współpracy między państwami członkowskimi; wzywa w 
szczególności do przedstawienia wniosku zawierającego wspólną definicję 
przestępstwa polegającego na udziale w grupie przestępczej o charakterze 
mafijnym, obejmującą zapis o ukierunkowaniu na przedsiębiorczość w ramach 
tego procederu i kładącą nacisk na zastraszanie stosowane przez grupę 
przestępczą, podobnie jak przewidziano w art. 416a włoskiego kodeksu karnego; 

2. zaleca, aby w swoim sprawozdaniu w sprawie środków zwalczania korupcji 
przyjętych przez państwa członkowskie, które ma zostać opublikowane w 2013 r., 
Komisja uwzględniła każdą formę korupcji, zarówno w sektorze publicznym, jak i 
w sektorze prywatnym, oraz określiła kryteria umożliwiające wiarygodny pomiar 
tego procederu; wzywa Komisję do zaktualizowania w związku z tym 
prawodawstwa europejskiego obowiązującego w tej dziedzinie; 

3. jest zdania, że skuteczne ramy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy muszą uwzględniać wzajemne zależności między przepisami 
dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
i przetwarzania danych osobowych; 

4. zwraca się do Komisji o włączenie do jej wniosku dotyczącego harmonizacji 
prawa karnego w dziedzinie prania pieniędzy, przewidzianego na 2013 r., 
wspólnej definicji przestępstwa prania pieniędzy przez te sam podmiot, który 
uzyskał pieniądze, w której – podobnie jak, między innymi, w art. 324-1 
francuskiego kodeksu karnego i art. 505 § 2 belgijskiego kodeksu karnego –
uznaje się za przestępstwo każde przestępstwo mogące przynieść zysk przestępcy; 

5. zaleca państwom członkowskim zapewnienie możliwie najbardziej jednolitych i 
wspólnych wskaźników na szczeblu europejskim służących pomiarowi 
procederów przestępczych i korupcji odnotowywanych w Unii Europejskiej; 

6. kładzie nacisk na potrzebę przyjęcia prawodawstwa europejskiego 
zapewniającego natychmiastową wykonalność wyroków skazujących i nakazów 
konfiskaty na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym 
zostały wydane; 

Zahamowanie działalności organizacji przestępczych poprzez stosowanie 
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agresywnych środków wobec ich zysków i mienia

7. popiera, w dziedzinie konfiskaty, modele oparte na agresywnych prewencyjnych 
środkach ochrony mienia pochodzącego z przestępstwa przewidujących uzyskanie 
wcześniejszego zezwolenia organu sądowego, przy propagowaniu ponownego 
wykorzystania skonfiskowanego mienia do celów społecznych; ubolewa nad 
przeszkodami związanymi z biurokracją lub innej natury, które uniemożliwiają 
ponowne wykorzystanie skonfiskowanego mienia, oraz wzywa państwa 
członkowskie do uproszczenia odpowiednich procedur; sugeruje uruchomienie 
funduszy na potrzeby finansowania działań w zakresie ochrony mienia, mających 
na celu zachowanie jego integralności; 

8. zaleca określenie jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach 
przetargowych w całej Europie otrzymania prawomocnego wyroku za udział w 
organizacji przestępczej, pranie pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa 
przeciwko administracji publicznej, a także za inne tzw. europrzestępstwa, o 
których mowa w art. 83 ust. 1 TFUE, również jeżeli przyczyna ta zostaje 
stwierdzona w trakcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia; 
popiera, w dziedzinie zamówień, większą przejrzystość (również dzięki systemom 
e-zamówień), jasne zasady oparte na kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, uproszczone procedury i zintensyfikowanie działań w zakresie 
monitorowania;

9. uznaje za priorytetowe takie podejście w zakresie zwalczania handlu narkotykami, 
które obejmuje odpowiedzialny udział przedsiębiorstw i zapewnienie przez nie 
wsparcia organom sądowym i policji, w ramach strategicznej współpracy z 
sektorem transportu, logistyki, przemysłu chemicznego, dostawców usług 
internetowych, banków i usług finansowych w państwach członkowskich i 
państwach trzecich;

10. oczekuje, że państwa członkowskie i przedsiębiorstwa wdrożą konkretne środki w 
celu zwiększenia identyfikowalności swoich produktów (na przykład w przypadku 
broni i papierosów), aby skuteczniej zwalczać nielegalny handel;

11. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozważenie możliwości 
utworzenia europejskiej straży przybrzeżnej do celów zwalczania handlu ludźmi 
oraz przepływu narkotyków oraz nielegalnych i sfałszowanych produktów przez 
wewnętrzne i zewnętrzne granice morskie Unii; organ ten stanowiłby 
uzupełnienie europejskiego systemu nadzoru Eurosur i w tym kontekście 
należałoby określić skuteczne mechanizmy współpracy z Fronteksem;

12. uznaje niecierpiącą zwłoki potrzebę opracowania ram prawnych i instrumentów 
operacyjnych na szczeblu europejskim w zakresie zwalczania 
cyberprzestępczości, aby zapewnić niezbędną ochronę obywatelom i 
przedsiębiorstwom działającym w środowisku wirtualnym; 
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Zacieśnienie współpracy wymiarów sprawiedliwości i policyjnej na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym

13. wzywa właściwe organy do zacieśnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości i 
policyjnej między organami państw członkowskich, między Europolem, 
Eurojustem, OLAF-em i ENISA, a także z państwami trzecimi, w celu 
usprawnienia systemów zbierania dowodów oraz zapewnienia skutecznego 
przetwarzania i skutecznej wymiany danych i informacji potrzebnych do 
wykrywania przestępstw, w tym przestępstw przeciwko interesom finansowym 
UE, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości i proporcjonalności, jak 
również praw podstawowych Unii Europejskiej;

14. wzywa państwa członkowskie do nadania większego znaczenia roli sędziów i 
oficerów łącznikowych oraz do zachęcania – w szczególności poprzez CEPOL, 
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz pełne 
wykorzystywanie instrumentów finansowych, takich jak instrument na rzecz 
wspierania współpracy policyjnej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub program Herkules III – do organizowania szkoleń 
pracowników wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy policji, aby stawić 
czoła nowym formom przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy, 
w tym cyberprzestępczości; wzywa do uruchomienia programu Erasmus dla 
sędziów i funkcjonariuszy policji; 

15. zachęca do intensywniejszego współdziałania Unii Europejskiej z ONZ, OECD i 
Radą Europy w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i 
praniem pieniędzy, aby dokonać integracji odpowiednich strategii politycznych; 
pilnie wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania i pełnego wdrożenia 
wszystkich istniejących instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie; zaleca 
przystąpienie Unii Europejskiej do GRECO; 

16. wzywa do usprawnienia narzędzi zwalczania transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej, takich jak wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; 

Skuteczniejsza administracja publiczna o strukturach bardziej odpornych na 
korupcję 

17. uważa, że skomplikowana biurokracja oddalona od obywateli, złożone procedury 
i znaczna liczba wymaganych wcześniejszych zezwoleń, opóźnienia i uchybienia 
często celowo powodowane przez pracowników administracji w celu osiągnięcia 
zysku osobistego nie tylko szkodzą skuteczności działań administracyjnych, ale 
również zaburzają przejrzystość procesów podejmowania decyzji, irytują 
podmioty prawa i stanowią w związku z tym podatny grunt dla korupcji; 

18. zaleca wzmocnienie mechanizmów przejrzystości w administracji publicznej i 
zintensyfikowanie procesów jej odbiurokratyzowania, przede wszystkim w 
szczególnie delikatnej dziedzinie procedur zamówień publicznych; zachęca do 
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promowania kultury praworządności i uczciwości w sektorze publicznym oraz w 
sektorze prywatnym, w tym poprzez odpowiednie środki w zakresie ochrony osób 
zgłaszających nieprawidłowości (tzw. whistleblowers); 

19. zachęca do wykorzystywania prowokatorów w celu skuteczniejszego 
demaskowania procederów korupcji w administracji publicznej;

20. oczekuje wprowadzenia jasnych zasad dotyczących tzw. syndromu drzwi 
obrotowych, w szczególności uniemożliwiających pracownikom sektora 
publicznego, zwłaszcza pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze, 
podejmowanie działalności w sektorze prywatnym – na tym samym terytorium –
jeżeli nie upłynął odpowiedni okres od zaprzestania sprawowania funkcji 
publicznej;

Bardziej odpowiedzialna polityka 

21. przypomina partiom politycznym o ich odpowiedzialności związanej z 
tworzeniem list wyborczych na wszystkich szczeblach oraz o ich zadaniu 
nadzorowania jakości kandydatów, również poprzez zredagowanie 
rygorystycznego kodeksu etycznego, którego kandydaci muszą przestrzegać;

22. opowiada się za zasadą utraty biernego prawa wyborczego do Parlamentu 
Europejskiego przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
związane z przestępczością zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję i inne 
poważne przestępstwa wymierzone przeciwko administracji publicznej; wzywa do 
ustanowienia podobnej zasady w odniesieniu do parlamentów narodowych i 
innych wybieralnych funkcji;

23. zaleca w szczególności określenie szczegółowych przypadków niemożności 
kandydowania w przypadku prawomocnego wyroku skazującego za korupcję, 
przewidując czas obowiązywania takiej sankcji wynoszący co najmniej 5 lat, aby 
objęte nim zostały wszystkie rodzaje wyborów; zaleca również, by przewidziano 
na ten sam okres czasu niemożność pełnienia funkcji rządowych na wszystkich 
szczeblach; 

24. zaleca wprowadzenie możliwości odwołania z zajmowanego stanowiska 
(rządowego i podobnych) oraz z pełnienia funkcji kierowniczych i 
administracyjnych w wyniku pełnomocnego wyroku skazującego za korupcję;

25. opowiada się za ustanowieniem kodeksów etycznych dla partii politycznych i 
zwiększeniem przejrzystości budżetów partii; proponuje ograniczenie ich 
publicznego finansowania oraz wyraża sprzeciw wobec nadużyć i marnotrawstwa 
w tym zakresie;

26. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia szczegółowych przepisów 
dotyczących kupowania głosów, w szczególności poprzez założenie, że korzyść 



PR\927877PL.doc 15/20 PE506.051v01-00

PL

udzielona w zamian za obietnicę oddania głosu może polegać nie tylko na 
wręczeniu pieniędzy, ale również na innych korzyściach, w tym korzyściach 
niematerialnych i korzyściach dla osób trzecich niezaangażowanych bezpośrednio 
w nielegalne porozumienie;

Bardziej wiarygodne sądownictwo karne

27. zaleca państwom członkowskim ustanowienie systemów sądownictwa karnego, 
które zapewnią pewność wykonania kary i szybkie wydawanie orzeczeń;

28. uważa, że przynajmniej w odniesieniu do korupcji należy zapewnić wzory 
przedawnienia, które, godząc wymogi dotyczące obrony oskarżonych i wymogi w 
zakresie pewności wykonania kary, byłyby określone zależnie od etapów 
postępowania i instancji, czyli przestępstwo uległoby przedawnieniu jedynie w 
przypadku, gdy niemożliwe jest zakończenie danego etapu lub zamknięcie sprawy 
w danej instancji w rozsądnych i określonych ramach czasowych; 

29. jest zdania, że zwalczanie przestępczości zorganizowanej musi jednocześnie 
obejmować skuteczne i odstraszające mechanizmy konfiskowania mienia 
pochodzącego z przestępstwa, działania mające na celu doprowadzenie przed 
oblicze wymiaru sprawiedliwości poszukiwanych osób, które ukrywają się z 
własnej woli (tzw. osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości), a 
także skuteczny reżim więzienny polegający na odosobnieniu, aby uniemożliwić 
szefom mafii przebywającym w więzieniach kontynuowanie kierowania ich 
organizacjami poprzez przekazywanie rozkazów ich członkom, mimo odbywania 
kary pozbawienia wolności;

30. oczekuje, że państwa członkowskie ustanowią odstraszające i skuteczne kary i 
sankcje za wszystkie rodzaje ciężkich przestępstw powodujących szkody dla 
zdrowia i bezpieczeństwa obywateli;

31. podkreśla znaczenie zapobiegania przestępczości i zachęca państwa członkowskie 
do ustanawiania kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności;

Przedsiębiorczość w lepszej kondycji 

32. zaleca samoregulację przedsiębiorstw poprzez kodeksy postępowania i 
wprowadzenie procedur kontrolnych, miedzy innymi takich jak publiczny rejestr 
lobbystów działających przy różnych instytucjach, w celu zapobieżenia 
procederowi korupcji i zmowy między sektorem publicznym i prywatnym;

33. kładzie nacisk na tworzenie list przedsiębiorstw modelowych (tzw. białych list), 
które miałyby zastosowanie w szczególności w przypadku procedur zamówień 
publicznych sporządzonych w oparciu o zgodność z procedurami i stopień 
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przejrzystości przedsiębiorstw, które łączyły stosunki umowne z administracją 
publiczną;

34. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia roli izb handlowych w zakresie 
prewencji, informowania i zwalczania najczęstszych rodzajów ryzyka prania 
pieniędzy w środowisku przedsiębiorstw; 

Bardziej przejrzysty system banków i zawodów 

35. zwraca się o zacieśnienie współpracy z systemem banków i grupami 
zawodowymi, również z sektora finansowego, we wszystkich państwach 
członkowskich i z państwami trzecimi, w szczególności w celu określenia 
narzędzi informatycznych służących śledzeniu przepływów finansowych oraz 
wykrywaniu procederów przestępczych, a także w celu określenia sposobu 
zgłaszania ewentualnych przestępstw; 

36. wzywa Komisję do ustanowienia obowiązków w zakresie rzetelnej weryfikacji 
stosowania zasady należytej staranności wobec klienta przez banki, zakłady 
ubezpieczeniowe i instytucje kredytowe w celu zapewnienia dostępności 
informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych (beneficial ownership), 
także dzięki inicjatywom mającym na celu sprzyjanie wzajemnemu powiązaniu 
rejestrów przedsiębiorstw w poszczególnych państwach członkowskich; 

37. zaleca dokładną ocenę zagrożeń związanych z nowymi produktami bankowymi i 
finansowymi w przypadku, gdy umożliwiają one anonimowość lub korzystanie z 
nich na odległość;

38. zwraca się o określenie rozwiązań operacyjnych – w zgodności z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych – umożliwiających instytucjom 
finansowym i kredytowym zweryfikowanie tożsamości podmiotu zwracającego 
się o przeprowadzenie ewentualnej transakcji, mając na uwadze, że oszustwa 
związane z kradzieżą tożsamości są często wstępem do procederu prania 
pieniędzy;

Przestępstwo nie popłaca

39. wzywa wszystkie zainteresowane strony, publiczne i prywatne, do podjęcia 
zdecydowanej walki wymierzonej przeciwko praniu pieniędzy; wzywa do 
zapewnienia pełnego wywiązania się z obowiązków w zakresie zapobiegania 
praniu pieniędzy przez przedstawicieli zawodów, przy jednoczesnym wspieraniu 
mechanizmów zgłaszania podejrzanych transakcji oraz kodeksów postępowania 
uwzględniających przedstawicieli zawodów prawniczych i ich stowarzyszenia;

40. zaleca wprowadzenie środków zapobiegających anonimowości w grach 
hazardowych online, umożliwiając identyfikację serwerów obsługujących te gry 
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oraz opracowując systemy komputerowe pozwalające na dokładne śledzenie 
transferów gotówki dokonywanych za pośrednictwem gier online i offline;

41. przyjmuje rozszerzenie zakresu stosowania tzw. czwartej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy na sektor gier hazardowych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia ram regulacyjnych dotyczących zwalczania 
procederu prania pieniędzy w ramach działalności związanej z zakładami 
sportowymi, przy określeniu odpowiednich poziomów kar i wspieraniu 
mechanizmów monitorowania z udziałem federacji sportowych, stowarzyszeń 
oraz operatorów online i offline; 

42. wnosi o zharmonizowanie roli i kompetencji jednostek analityki finansowej w 
państwach członkowskich i ulepszenie mechanizmów współpracy między nimi;

43. zaleca zwiększenie znaczenia nadzoru na szczeblu europejskim prowadzonego 
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, m.in. w ramach urzeczywistniania 
europejskiej unii bankowej zwalczającej skutecznie proceder korupcji i prania 
pieniędzy;

44. zachęca do wprowadzenia minimalnych norm w zakresie dobrych rządów w 
dziedzinie opodatkowania, głównie za pomocą wspólnych inicjatyw państw 
członkowskich w odniesieniu do ich stosunków z państwami trzecimi 
funkcjonującymi jako raje podatkowe, m.in. w celu ułatwienia dostępu do 
informacji zastrzeżonych ewentualnych spółek nieprowadzących żadnej 
działalności, mających siedzibę w tych państwach;

Nowe technologie w walce z przestępczością

45. uważa, że satelitarne systemy pozycjonowania i obserwacji ziemi mogłyby 
ułatwić zidentyfikowanie tras statków wykorzystywanych do tajnego przewozu, 
rozładunku lub przeładunku nielegalnych towarów; wzywa w związku z tym do 
zwiększenia stopnia wykorzystania nowych technologii, w tym wynalazków z 
dziedziny technologii satelitarnej, jako dodatkowego narzędzia zwalczania 
procederów przestępczych;

46. z zadowoleniem przyjmuje niedawne ustanowienie przy Europolu Europejskiego 
Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3);

47. proponuje, by zachęcać do korzystania z elektronicznych środków płatniczych w 
celu zapewnienia wykrywalności transakcji i ich powiązania z rachunkiem 
bankowym umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby fizycznej; 

Zalecenia końcowe
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48. kładzie nacisk na utworzenie Prokuratury Europejskiej, w ramach wdrażania art. 
86 TFUE, w szczególności w celu zwalczania przestępstw przynoszących szkodę 
interesom finansowym Unii Europejskiej; zaleca, by przyszła Prokuratura 
Europejska miała sprawną i prostą strukturę, przy czym należy ustanowić w jej 
ramach stanowiska kierownicze i zapewnić bodźce ze strony władz krajowych, 
aby zagwarantować większą spójność dochodzeń; uważa, że szczególnie ważne 
jest, aby Komisja jasno określiła strukturę urzędu Prokuratora Europejskiego, z 
położeniem szczególnego nacisku na współpracę z Europolem, Eurojustem i 
OLAF-em;

49. jest zdania, że Eurojust mógłby nadal zajmować się przestępstwami określonymi 
w art. 83 ust. 1 TFUE, a także, w stosownych przypadkach, przestępstwami o 
charakterze uzupełniającym w stosunku do zakresu wdrażania strategii unijnych,
zgodnie z art. 83 ust. 2 TFUE; 

50. pilnie wzywa państwa członkowskie do jak najszybszej transpozycji dyrektywy 
2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw; wzywa Komisję do sprawowania nadzoru nad 
poprawną transpozycją do prawa krajowego; 

51. zwraca się do Komisji, by możliwie najszybciej przedstawiła wniosek 
ustawodawczy dotyczący ochrony świadków i osób współpracujących z 
wymiarem sprawiedliwości, zawierający w szczególności środki umożliwiające 
zaradzenie trudnym warunkom ich życia, z jakimi się borykają – od ryzyka 
odwetu do zerwania stosunków rodzinnych, od wykorzenienia z własnego 
terytorium do wyłączenia społecznego i zawodowego; 

52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Radzie,
Komisji, parlamentom narodowym, Europolowi, Eurojustowi, OLAF-owi, Radzie 
Europy, OECD, Interpolowi, UNODC, Bankowi Światowemu, a także Grupie 
Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
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UZASADNIENIE

Przestępczość zorganizowana nie jest już zjawiskiem podlegającym ograniczeniom 
historycznym i terytorialnym: tradycyjne organizacje o charakterze mafijnym istniejące w 
niektórych południowych regionach Europy rozszerzyły stopniowo własne strefy wpływów, 
wykorzystując nowe możliwości związane z globalizacją gospodarki i postępem 
technologicznym, wchodząc w układ z grupami przestępczymi z innych państw, również na 
innych kontynentach, dzieląc między siebie rynki i strefy wpływów w ramach niezwykle 
licznych rodzajów działalności przestępczej i możliwości zysku.

Wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i instytucje lokalne jest w związku z tym coraz bardziej 
odczuwalnym zjawiskiem w różnych regionach świata. Przestępczość zorganizowana stała się 
obecnie globalnym podmiotem gospodarczym korzystającym z ogromnej nielegalnej 
przewagi konkurencyjnej i zaburzającym podstępnie legalną gospodarkę. 

Typowe sposoby działania organizacji przestępczych obejmują, oprócz przemocy i 
zastraszania, również korupcję. Pranie pieniędzy z kolei łączy się często z działalnością 
typową dla przestępczości zorganizowanej, ale pozostaje też w ścisłym związku z korupcją, 
nadużyciami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania. W związku z tym 
przestępczość zorganizowaną, korupcję i pranie pieniędzy – chociaż są to odrębne procedery 
– często cechują obiektywne wzajemne powiązania. 

Ponadto wobec zjawisk przestępczości na skalę światową konieczna jest reakcja o takiej 
samej sile oddziaływania, a wyzwanie to musi podjąć Unia Europejska. Nowe, wyrafinowane 
formy przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy wymagają przyjęcia 
nowych zobowiązań politycznych na najwyższych szczeblach oraz nowych paradygmatów 
społecznych i zwalczania tej przestępczości. 

Zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, 
Korupcji i Prania Pieniędzy, ustanowiona decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 
2012 r., zorganizowała 13 posiedzeń i 9 wysłuchań publicznych; zorganizowała spotkanie z 
komisarzami Cecilią Malmström i Algirdasem Šemetą; wysłuchała około 90 ekspertów, 
wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele instytucji i agencji Unii 
Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, Rady Europy i 
innych organizacji międzynarodowych, jak również przedstawiciele środowiska 
akademickiego, sądownictwa, służb policji, organów administracji krajowych i społeczeństwa 
obywatelskiego; przeprowadziła wizyty informacyjne w Belgradzie, Mediolanie, Palermo, 
Rzymie, Hadze, gdzie wysłuchała ogółem ponad 100 podmiotów – przedstawicieli organów i 
ekspertów, w tym posłów do parlamentów narodowych, sędziów, prokuratorów, prefektów, 
przedstawicieli organów ścigania, organów celnych, dziennikarzy, świadków, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz szereg innych podmiotów zaangażowanych z różnych 
względów w walkę przeciwko działalności przestępczej, również transgranicznej. 

W oparciu o ten cenny wkład, opracowawszy uprzednio trzy obszerne dokumenty robocze, 
sprawozdawca pragnie niniejszym przedstawić wskazówki dotyczące tworzenia 
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skuteczniejszych przepisów europejskich i krajowych w dziedzinie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy. W szczególności celem było zaproponowanie 
jednolitych i spójnych ram prawnych, aby uderzyć w interesy gospodarcze organizacji 
przestępczych oraz zacieśnić współpracę wymiarów sprawiedliwości i policyjną na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Cel stanowiło ponadto promowanie administracji 
publicznej o sprawniejszej i prostszej, a w konsekwencji bardziej odpornej na korupcję 
strukturze, sprawniejszego i bardziej wiarygodnego wymiaru sprawiedliwości, lepszej 
kondycji przedsiębiorczości, bardziej przejrzystego systemu banków i zawodów oraz 
odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby przestępstwo nie stanowiło 
lukratywnej działalności uderzającej w legalną gospodarkę, uczciwych przedsiębiorców i 
obywateli. 

Nowe technologie i możliwości związane z przyjęciem Traktatu z Lizbony mogą – miejmy 
nadzieję – przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów. 
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I. Wprowadzenie: zakres i cel niniejszego dokumentu.

Wraz z opracowaniem trzech dokumentów roboczych poświęconych kolejno przestępczości 
zorganizowanej, korupcji i praniu pieniędzy dobiega końca wstępna faza sporządzania 
sprawozdania okresowego i końcowego naszej komisji.

W niniejszym dokumencie, dzięki cennemu wkładowi, jaki wniosły wysłuchania publiczne i 
przeprowadzone przez naszą komisję misje rozpoznawcze, sprawozdawca zamierza poruszyć 
kwestię prania pieniędzy, przeanalizować stopień rozpowszechnienia tego zjawiska na 
szczeblu państw członkowskich i Unii Europejskiej, a także zbadać najbardziej skuteczne 
rozwiązania legislacyjne służące zapobieganiu i zwalczaniu tego zjawiska. 

II. Pranie pieniędzy – definicja, częste techniki oraz narzędzia zwalczania.

Mimo braku zgodności wśród ekspertów można słusznie uznać, że pranie pieniędzy obejmuje 
wszystkie działania służące ukrywaniu nielegalnych źródeł środków finansowych i nadawaniu 
im pozorów legalności w celu umożliwienia ich ponownego zainwestowania w legalnym 
obrocie gospodarczym. W rzeczywistości zjawisko to przybiera formy, które są często 
niezauważalne, z jednej strony ze względu na trudności w ilościowym określeniu przepływów 
finansowych, których źródła jako źródła nielegalne pozostają w dużym stopniu nieznane, a z 
drugiej – ze względu na coraz większy stopień skomplikowania i nieprzejrzystości technik 
prania pieniędzy.

Już w 1996 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdził, że przepływy środków 
pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy w skali ogólnoświatowej 
sięgały poziomu 2–5% ówczesnego globalnego PKB1. Nieco później Biuro Narodów 
Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) stwierdziło, że jeżeli w skali 
ogólnoświatowej wpływy z nielegalnej działalności wynoszą ok. 3,6% globalnego PKB (tj. 
                                               
1 Informacje te podano także w opracowaniu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
pt. „Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” („Przewodnik 
informacyjny dotyczący walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu”) (2006 r.), dostępnym na 
stronie http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-
1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf.
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2100 mld USD w 2009 r.), to dziś na całym świecie przepływy środków pieniężnych 
będących przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy oscylują wokół 2,7% globalnego PKB 
(tj. 1600 mld USD w 2009 r.)2. Dane te są niepokojące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
odzwierciedlają one realne, skradzione zasoby, które można było przeznaczyć na wspieranie 
rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli3.

Pranie pieniędzy łączy się z działalnością typową dla przestępczości zorganizowanej 
(handlem narkotykami, bronią, ludźmi, przemytem towaru, wymuszeniami itp.), ale często też 
pozostaje w ścisłym związku z korupcją, nadużyciami finansowymi i uchylaniem się od 
opodatkowania.

Pranie pieniędzy odbywa się zwykle w trzech etapach: 1) umiejscowienie (ang. placement) w 
systemie finansowym środków (zazwyczaj płynnych) pochodzących z nielegalnej 
działalności; 2) ukrycie (ang. layering) nielegalnych źródeł środków z wykorzystaniem 
różnych metod; 3) integracja (ang. integration) środków, które po „oczyszczeniu” z wszelkich 
powiązań z wcześniejszą działalnością przestępczą są ponownie wprowadzane do normalnego 
obiegu gospodarczego. 

W załączniku do niniejszego dokumentu przedstawiono niektóre z najbardziej powszechnych 
technik prania pieniędzy. Z tych najbardziej nowoczesnych korzystają głównie banki i inne 
instytucje finansowe (firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi wymiany walut i 
transferu pieniędzy, pośrednicy finansowi itd.), często wykorzystując także korzyści płynące z 
inwestowania w rajach podatkowych lub krajach, w których obowiązuje ścisła tajemnica 
bankowa.

Najbardziej wyszukane są w szczególności techniki prania pieniędzy wykorzystujące 
możliwości, jakie zapewniają międzynarodowe rynki finansowe, na których transakcje 
dokonywane codziennie opiewają na tak wysokie kwoty, że transakcje prania pieniędzy –
choć powtarzające się kilkakrotnie w ciągu dnia i dokonywane na kilku rynkach – mogą nie 
zostać wcale zauważone4. 
                                               
2 Dane te są zawarte w opracowaniu UNODC pt. „Estimating illicit financial flows resulting from drug 
trafficking and other transnational organized crimes - Research report” („Szacowane nielegalne przepływy 
finansowe pochodzące z handlu narkotykami i innych rodzajów transnarodowej przestępczości zorganizowanej –
sprawozdanie z badań”) (2011 r.), dostępnym na stronie http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf. Warto też zwrócić uwagę na wspólne badanie Komisji 
Europejskiej i Eurostatu, będące pierwszą analizą częściową i oparte w dużej mierze na wskaźnikach, takich jak 
liczba sygnałów świadczących o dokonywaniu podejrzanych transakcji lub liczba wyroków skazujących: 
„Money laundering in Europe - Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs” („Pranie 
pieniędzy w Europie – sprawozdanie z prac przeprowadzonych przez Eurostat i DG do Spraw Wewnętrznych”) 
(2010 r.), dostępne na stronie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-
10-003-EN.PDF.
3 Podczas przesłuchania w dniu 23 stycznia 2013 r. komisarz Algirdas Šemeta ujawnił, że nadużycia finansowe i 
uchylanie się od opodatkowania oscylują obecnie w Europie na poziomie biliona euro, przez co europejski 
obywatel traci ok. 2000 EUR rocznie. Te utracone przychody można było przeznaczyć na wspieranie wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu społecznego. 
4 Szacuje się, że na międzynarodowych rynkach finansowych realizowane są przepływy na kwotę ok. 10 mld 
dolarów dziennie. Trzeba jednak pamiętać, że umiejscowienie środków na rynkach finansowych stanowi 
najczęściej pośredni lub końcowy etap prania pieniędzy, gdyż uprawnieni pośrednicy – wykluczając ich 
ewentualne współdziałanie – raczej nie przyjmują ważnych sum w gotówce (których ukrycie jest głównym 
celem osoby dysponującej nielegalnymi wpływami).
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W rezultacie tak, jak jest możliwe pranie nielegalnych pieniędzy, tak samo jest możliwe 
poleganie na współpracy (zamierzonej lub niezamierzonej) banków, firm ubezpieczeniowych, 
pośredników finansowych i przedstawicieli wielu innych kategorii zawodowych. Ponadto z 
jednej strony należy zapobiegać sytuacji, w której organizacje przestępcze będą 
wykorzystywać w swojej nielegalnej działalności mechanizmy gospodarcze, które same w 
sobie są legalne; z drugiej strony konieczne jest zwalczanie poszczególnych form cichego 
przyzwolenia ze strony urzędników pomagających w działaniach związanych z praniem 
pieniędzy. 

Przedstawiciele zainteresowanych sektorów powinni mieć obowiązek wykazywania się pełną 
należytą starannością w kontaktach z klientami, lecz także ze swoimi pracownikami i 
wszystkimi podmiotami, z którymi prowadzą interesy (dostawcami, partnerami zewnętrznymi 
itd.), aby można było całkowicie ograniczyć ryzyko przenikania elementów naruszających 
prawo5. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej6 wynika, że liczba 
zgłoszeń, głównie ze strony podmiotów niefinansowych, jest w krajach europejskich bardzo 
niska. Sprawozdawca zaleca więc wzmocnienie mechanizmów zgłaszania podejrzanych 
transakcji, m.in. poprzez wprowadzenie kodeksów etyki lub samoregulacji dla określonych 
zawodów7. 

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że nadszedł czas na rozważenie wykorzystania nowych 
metod płatności (kart przedpłaconych, kart kredytowych lub debetowych, elektronicznych 
usług bankowych itd.) w celu ograniczenia zagrożeń związanych z ich wirtualnym 
charakterem i anonimowością, a także na rzecz ograniczenia środków finansowych w 
gotówce i innych instrumentów płatniczych na okaziciela, które utrudniają wykrywalność 
transakcji.

W szczególności można ograniczyć możliwości i funkcje kart przedpłaconych (za pomocą 
mechanizmów weryfikacji tożsamości właścicieli kart i powiązania kart z rachunkiem 
bankowym – poprzez wprowadzenie limitów dostępnych środków – z częstotliwością 
transakcji, z dopuszczoną liczbą posiadanych kart). Jednocześnie w walce z praniem 
pieniędzy można wykorzystać nowe technologie płatnicze8. Należy zatem zachęcać do 
korzystania z kart kredytowych lub kart debetowych, ponieważ są one zgodne z wymogiem 
eliminowania anonimowości za pomocą obowiązkowego powiązania kart z rachunkiem 
bankowym.

                                               
5 Znana jest reguła 3 K: Know your customers, Know your suppliers, Know your employees (Znaj swoich 
klientów, znaj swoich dostawców, znaj swoich pracowników).
6 Deloitte, „Final Study on the Application of the Anti- Money Laundering Directive” („Końcowe badanie 
dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy”), 2010 r.
7 Waga tego tematu jest znana Komisji Europejskiej, która w swoim sprawozdaniu z dnia 11 kwietnia 2012 r. 
dotyczącym stosowania dyrektywy 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2012) 168 final) zwróciła szczególną uwagę na 
kwestię zgłaszania podejrzanych transakcji przez prawników oraz innych przedstawicieli wolnych zawodów 
prawniczych. 
8 W podobnym tonie wypowiada się również Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w swoim 
sprawozdaniu z października 2010 r. pt. „Money Laundering Using New Payment Methods” („Pranie pieniędzy 
z wykorzystaniem nowych metod płatniczych”) oraz w swoich sprawozdaniach rocznych z lat 1997–1998 oraz 
1998–1999.
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W opracowaniu tematycznym dotyczącym związków między praniem pieniędzy, bankami i 
finansami Mario Borghezio przypomina, że regulaminy stosowane w wielu salonach gier 
pozwalają – z niezwykłą łatwością i z zachowaniem anonimowości – uzyskać zwrot 
„oczyszczonych” pieniędzy po wprowadzeniu brudnych pieniędzy do automatów. Chodzi o 
możliwość prania pieniędzy, która występuje – niepokojąco często – także w przypadku gier 
hazardowych online9, a w związku z tym na szczeblu europejskim należałoby stworzyć 
zharmonizowane jednolite ramy prawne w odniesieniu do gier hazardowych oraz związanych 
z tym licencji i kontroli.

Mario Borghezio rozwija ponadto temat identyfikacji pochodzenia środków finansowych w 
gotówce, odnosząc się głównie do nielegalnej praktyki „fizycznego” transportu 
transgranicznego środków pieniężnych przez przewoźników. Mówiąc ogólnie, wysokie 
standardy przejrzystości – zarówno na rynkach finansowych, jak i w sektorze bankowym –
oraz wzmocnienie mechanizmów zgłaszania podejrzanych transakcji są warunkiem 
koniecznym realnej ochrony stabilności systemów gospodarczych i finansowych.

Należy dążyć do kryminalizacji tzw. przestępstwa samodzielnego prania pieniędzy, czyli 
przestępstwa polegającego na praniu pieniędzy przez tego samego sprawcę, który uzyskał 
pieniądze w drodze innego przestępstwa. Przestępstwo samodzielnego prania pieniędzy 
uznaje się za działanie post factum, niepodlegające karze, ponieważ ma ono charakter 
wyłącznie dodatkowy w stosunku do głównego przestępstwa, które umożliwia uzyskanie 
zysku10. W rzeczywistości to raczej nie odpowiada faktycznej dynamice przestępczości 
zorganizowanej, w której każde działanie – od werbowania wspólników aż do prania 
pieniędzy z nielegalnego źródła – ma zawsze na celu potwierdzenie władzy poszczególnych 
osób i realizację zysku. Konieczna jest zatem możliwość karania wszystkich przejawów 
działalności przestępczej tych osób11. 

Często działania w ramach prania pieniędzy przewidują pośrednictwo podmiotów trzecich w 
kierunku od – lub do – rajów podatkowych12. Konieczne jest więc wprowadzenie środków 
zapewniających minimalne normy w zakresie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, a 
przede wszystkimi w systemach przewidujących przywileje podatkowe, głównie za pomocą 
wspólnych inicjatyw państw członkowskich w odniesieniu do ich stosunków z państwami 

                                               
9 Zob. załącznik I.
10 Przy pewnym założeniu jeśli przestępstwo prania pieniędzy popełnia sam sprawca przestępstwa źródłowego, 
nie mówi się o drugim czynie, ale o ściganiu czynu wcześniejszego.
11 Należy pamiętać, że niektóre instrumenty międzynarodowe (zob. następny akapit), choć wprowadzają 
obowiązek karania za przestępstwo prania pieniędzy, umożliwiają niektórym krajowym systemom prawnym 
wykluczenie istnienia przestępstwa prania pieniędzy w przypadku osób, które popełniły przestępstwo źródłowe 
(zob. np. art. 9 ust. 2 lit. b) konwencji warszawskiej i art. 6 ust. 2 lit. e) konwencji z Palermo). W prawodawstwie 
Unii Europejskiej (o którym więcej informacji znajduje się w ust. IV) – choć wyłącznie na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji i stosowania innych środków należytej staranności (due diligence) – przyjmuje się 
definicję prania pieniędzy obejmującą również przestępstwo samodzielnego prania pieniędzy. 
12 Zjawiska uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy – choć łączą się one z różnymi rodzajami 
działalności przestępczej – są ze sobą często powiązane, ponieważ techniki i kanały wykorzystywane do 
uchylania się od opodatkowania są podobne, jeśli nie identyczne, jak te stosowane w praniu pieniędzy w celu 
ukrycia nielegalnego źródła środków. Ponadto w wielu systemach prawnych uchylanie się od opodatkowanie 
uważa się za przestępstwo źródłowe w stosunku do przestępstwa prania pieniędzy.
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trzecimi funkcjonującymi jako raje podatkowe13.

Rui Tavares w swoim opracowaniu tematycznym dotyczącym związku między praniem 
pieniędzy, rajami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania pokazał, w jaki sposób 
polityka zapobiegania praniu pieniędzy oraz narzędzia zwalczania przestępstw podatkowych 
mogą ze sobą współdziałać na rzecz ograniczania wspomnianych zjawisk przestępczych, jak 
w przypadku kontroli transferów majątku do rajów podatkowych, z możliwością uznania tego 
typu transakcji za przestępstwo źródłowe poprzedzające przestępstwo prania pieniędzy.

Rui Tavares proponuje utworzenie wspólnych ram zwalczania przestępstw, takich jak 
przestępstwa podatkowe i finansowe, przestępczość zorganizowania i pranie pieniędzy, które 
to ramy – mimo tego, że ich charakter i aspekty prawne różnią się od siebie – mogłyby 
wykorzystywać wspólne narzędzia dochodzeniowe i działania policji, wsparte spójnymi 
porozumieniami międzynarodowymi z państwami trzecimi.

Wśród możliwych narzędzi zwalczania należy wymienić niedawne opracowanie dotyczące 
urzeczywistnienia unii bankowej, zwłaszcza za pomocą przydzielenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu nowych specjalnych zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad 
działalnością dużych podmiotów kredytowych państw członkowskich. Sprawozdawca jest 
zdania, że nowy mechanizm należy wzmocnić także w ramach osiągania celów w zakresie 
nadzoru bankowego i finansowego oraz walki z praniem pieniędzy14. 

III. Międzynarodowe ramy prawne.

Pierwszym środkiem prawodawczym na szczeblu międzynarodowym była Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, zawarta w Wiedniu w dniu 20 grudnia 1988 r. Jest to 
pierwsze narzędzie na szczeblu międzynarodowym wprowadzające definicję prania pieniędzy 
(zwłaszcza tych pochodzących z handlu narkotykami, zob. art. 3 ust. 1 lit. b) konwencji), 
która posłuży jako podstawa do dalszych zmian regulacyjnych. Konwencję ratyfikowały 
wszystkie państwa członkowskie i Unia Europejska jako całość.

                                               
13 To samo odnotowała także Komisja Europejska w swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 grudnia 2012 r. pt. „Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i 
uchylaniem się od opodatkowania” (COM(2012) 722). W szczególności Komisja zaleca państwom 
członkowskim takie środki, jak możliwość umieszczenia na czarnych listach jurysdykcji, w których nie 
przestrzega się przepisów, możliwość renegocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ich 
zawieszenia lub zawarcia oraz możliwość oddelegowania swoich ekspertów w celu wsparcia administracji 
podatkowych w państwach trzecich, które są zaangażowane w przestrzeganie minimalnych norm w zakresie 
dobrych rządów, ale potrzebują wsparcia technicznego. 
14 Należy pamiętać, że do pierwotnego wniosku Komisji Europejskiej (zob. COM(2012) 511 final) w swoim 
sprawozdaniu Marianne Thyssen dodała punkt 22a preambuły („EBC ściśle współpracuje z organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i zwalczanie prania pieniędzy”). 
Mimo to w tekście ostatecznie zaakceptowanym przez Radę (zob. dok. 17812/12 przyjęty w dniu 12 grudnia 
2012 r.) postanowiono zachować pierwotne podejście przedstawione we wniosku, zgodnie z którym „Zadania 
nadzorcze niepowierzone EBC powinny pozostać w kompetencji organów krajowych. Zadania te powinny 
obejmować w szczególności uprawnienia do: (...) zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do 
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (…)” (punkt 22 preambuły). 
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Następnie w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej (tzw. konwencji z Palermo, przyjętej w dniu 15 listopada 2000 
r.) i stosownych protokołach wprowadzono obowiązek karania za przestępstwo prania 
pieniędzy pochodzących z przestępstw źródłowych polegających nie tylko na handlu 
środkami odurzającymi, lecz obejmujących także inne przypadki (art. 6). Do dziś konwencję 
ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie (z wyjątkiem Republiki Czeskiej) i Unia 
Europejska jako całość.

Rada Europy, już wtedy zainteresowana tym tematem w rekomendacji R (80) 10, przyjętej w 
dniu 27 czerwca 1980 r., opowiadała się za zawarciem Konwencji o praniu, ujawnianiu, 
zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstw, przedłożonej do podpisu w 
Strasburgu w dniu 8 listopada 1990 r., w której rozszerzono definicję prania pieniędzy 
zawartą w konwencji ONZ z 1988 r. w celu włączenia do niej kolejnych przestępstw 
źródłowych i utorowania w ten sposób ścieżki do stosowania wspomnianej wcześniej 
konwencji z Palermo. Konwencję ze Strasburga ratyfikowały wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej.

Następnie w Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie 
dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, przedłożonej do 
podpisu w Warszawie w dniu 16 maja 2005 r., dokonano dalszej aktualizacji i rozszerzenia 
zakresu konwencji ze Strasburga w celu uwzględnienia nie tylko finansowania terroryzmu 
poprzez pranie pieniędzy, lecz także innych rodzajów nielegalnej działalności. W konwencji 
uznaje się dostęp do informacji o zasobach finansowych organizacji przestępczych, w tym 
grup terrorystycznych, za podstawowy środek ich zwalczania. Konwencję ratyfikowały 
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W odniesieniu do Rady Europy należy również wspomnieć o niezależnym mechanizmie 
monitorowania w postaci Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL). Chodzi tutaj o stałą strukturę 
analityczną powołaną w celu dopilnowania, by państwa, które do niej przystąpiły, przyjęły 
skuteczne środki zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przestrzegały 
międzynarodowych norm obowiązujących w tym zakresie. Członkami MONEYVAL są 
następujące państwa członkowskie Unii Europejskiej (która uczestniczy w tej strukturze za 
pośrednictwem obserwatorów Komisji Europejskiej i Rady): Bułgaria, Cypr, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. 

Międzynarodowe ramy są określone przede wszystkim w zaleceniach Grupy Specjalnej ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, organu międzyrządowego utworzonego w 1989 r. w 
Paryżu w ramach G7, w którego skład wchodzi dziś 36 członków. Czterdzieści zaleceń tej 
grupy, opublikowanych w 1990 r., a następnie kilkakrotnie aktualizowanych (ostatnio w 
lutym 2012 r.) i rozszerzonych na walkę z finansowaniem terroryzmu oraz 
rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia za pomocą nowych zaleceń szczególnych 
przyjętych w 2001 i 2004 r., nie ma charakteru wiążącego. Mimo to stanowią one udaną 
próbę skoordynowanej i skutecznej reakcji na pewne zjawiska przestępcze. Oprócz Komisji 
Europejskiej do grupy przystąpiły Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. 
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Ponadto status obserwatorów mają Europejski Bank Centralny, Europol i Eurojust. Rada 
Europy, reprezentowana przez MONEYVAL, jest członkiem stowarzyszonym. 

IV. Narzędzia zwalczania prania pieniędzy istniejące na szczeblu europejskim.

Pierwszym zdecydowanym środkiem jest dyrektywa Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 
1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy, w której zasadniczo pranie pieniędzy powiązano z wpływami z przestępstw w 
zakresie narkotyków.

Następnie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/97/WE z dnia 4 grudnia 2001 
r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy zasadniczo rozszerzono przedmiotowy zakres 
stosowania (włączając pośredników nieruchomości, notariuszy i innych przedstawicieli 
wolnych zawodów prawniczych oraz salony gier), a także pojęcia prania pieniędzy, które już 
nie odnosiło się wyłącznie do wpływów z handlu narkotykami. 

W dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, przyjętej na podstawie zaleceń Grupy Specjalnej ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, zwiększono dodatkowo grupę podmiotów podlegających 
regulacji i wprowadzono pojęcie „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”. W 
szczególności dopracowano pojęcie „podejścia opartego na ryzyku”, wprowadzając zasadę, 
zgodnie z którą w zależności od przewidywalnego stopnia ryzyka prania pieniędzy stosuje się 
inne obowiązki z zakresie rzetelnej, wzmocnionej lub uproszczonej identyfikacji klienta. Na 
państwa członkowskie nałożono także formalny obowiązek ustanowienia jednostki analityki 
finansowej (FIU), która działa w charakterze krajowego centrum odpowiedzialnego za 
otrzymywanie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących potencjalnego 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu15. Trzecia dyrektywa nie funkcjonuje w 
oderwaniu od innych aktów prawnych, lecz stanowi część pakietu środków prawnych 
służących zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu16.

                                               
15 Oczywiście ustanowienie FIU wynikało już ze stosowania pierwotnych zaleceń Grupy Specjalnej ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy nr 15 i nr 32 i było objęte zakresem niektórych instrumentów 
międzynarodowych, np. konwencji z Palermo (art. 7 lit. b)) oraz konwencji warszawskiej (art. 12). Na szczeblu 
Unii Europejskiej współpraca między jednostkami była przewidziana w decyzji Rady z dnia 17 października 
2000 r. dotyczącej uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego państw 
członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji (2000/642/WSiSW). W programie sztokholmskim na lata 
2010–2014 apeluje się do Komisji i państw członkowskich o „dalsze rozwijanie wymiany informacji między 
jednostkami analityki finansowej (FIU) w walce z” korupcją i przestępstwami gospodarczymi. Zwrócono także 
uwagę na istnienie tzw. Grupy Egmont, czyli nieformalnej światowej sieci jednostek analityki finansowej ok. 
120 państw, która stanowi istotną platformę współpracy i wymiany informacji na szczeblu ogólnoświatowym. 
16 Chodzi w szczególności o rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym, 
rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, decyzję ramową Rady 
2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o 
zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych oraz decyzję ramową Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 
października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty.
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De iure condendo należy wzmocnić współpracę międzynarodową między jednostkami 
analityki finansowej poprzez harmonizację uprawnień, którymi dysponują one na szczeblu 
krajowym, w szczególności umożliwiając im dostęp do informacji uzyskanych od samych 
podmiotów podlegających obowiązkowi ich przekazywania, eliminując ewentualne 
filtrowanie przekazu informacji i nadając wnioskowi o współpracę ze strony jednostki 
analityki finansowej innego państwa członkowskiego priorytet równoważny ze zgłoszeniem 
podejrzanej transakcji dokonywanym na szczeblu krajowym. 

Ujednolicona definicja prania pieniędzy mogłaby wzmocnić środki zwalczania tego zjawiska 
i ułatwić współpracę w przypadku transakcji transgranicznych. Istotnie w art. 83 TFUE 
przewiduje się, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw, mogą 
ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach 
szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym (tzw. europrzestępstw), 
uwzględniając w tym zakresie pranie pieniędzy. Należy mieć to na uwadze podczas 
określania roli i kompetencji przyszłej Prokuratury Europejskiej17. 

V. Niektóre doświadczenia krajowe.

Rozpatrując niektóre spośród wielu różnych rozwiązań przyjętych w państwach 
członkowskich18, można stwierdzić, że rolę jednostki analityki finansowej (FIU) przypisuje 
się czasem jakiemuś organowi administracyjnemu (np. w Belgii, we Francji i w Grecji),
często wraz z zadaniami z zakresu nadzoru bankowego (np. we Włoszech), 
wyspecjalizowanym strukturom policji (np. w Austrii, Holandii, Niemczech, na Słowacji i w 
Wielkiej Brytanii), jednostkom organu sądowego (np. w Luksemburgu, na Łotwie i w 
Portugalii), a czasem podmiotom o charakterze mieszanym (np. w na Cyprze i w Hiszpanii). 

W Wielkiej Brytanii organ zajmujący się usługami finansowymi (Financial Services 
Authority, FSA) ma kompetencje w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym, w 
szczególności do zatwierdzania nazwisk podmiotów powołanych do pełnienia w spółkach 
funkcji szczególnie wrażliwych (tzw. controlled functions). Do tych ostatnich należy m.in. 
funkcja zgłaszania ewentualnych działań związanych z praniem pieniędzy19. 

We Włoszech środkiem mającym ułatwiać wykrywanie podejrzanych transakcji jest program 

                                               
17 Art. 86 ust. 4 stanowi, że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego i po konsultacji z Komisją, może zdecydować o rozszerzeniu zakresu uprawnień Prokuratury 
Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, a zatem również na 
zwalczanie prania pieniędzy.
18 Przytoczone tu informacje pochodzą głównie z opracowania Banku Światowego pt. „Preventing Money 
Laundering and Terrorism Financing. A Practical Guide for Bank Supervisors” („Zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik dla bankowych organów nadzorczych) (2009 r.), dostępnego 
na stronie: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2638/488950PUB0mone101Official0Use0Only1.
pdf?sequence=1.
19 Zatwierdzanie tych podmiotów następuje na podstawie analizy ich uczciwości, spójności, reputacji, 
kompetencji, możliwości oraz prywatnej wypłacalności. Do dnia 31 marca 2012 r. FSA zatwierdził 156 164 
osoby: http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/annual/ar11-12/app7.pdf.
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komputerowy GIANOS (generator wskaźników nieprawidłowości na skutek podejrzanych 
transakcji), opracowany w ramach stowarzyszenia międzybankowego już w 1995 r.20. Włoska 
jednostka analityki finansowej dysponuje szczególnie zaawansowaną usługą statystyczną, 
umożliwiającą stwierdzenie tendencji i potencjalnych zagrożeń w zakresie prania pieniędzy, a 
także pojedynczych przypadków wymagających dokonania inspekcji na miejscu. 

We Francji banki są zobowiązane do przekazywania raz do roku do organu ds. kontroli 
ostrożnościowej (Autorité de contrôle prudentiel) odpowiedzi na specjalne kwestionariusze; 
odpowiedzi te są analizowane w celu stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w 
wewnętrznych mechanizmach prewencyjnych banków i po ich uzyskaniu może nastąpić 
skierowanie wniosku o wyjaśnienie lub – w poważnym przypadkach – prawdziwa inspekcja. 
W niektórych systemach prawnych (np. we Francji i w Szwecji) istnieje jeden organ 
wyznaczony do sprawowania nadzoru bankowego oraz wymierzania kar za nieprzestrzeganie 
norm służących zapobieganiu praniu pieniędzy, w innych (np. w Portugalii i we Włoszech) 
uprawnienie organu odpowiedzialnego za nadzór bankowy do wymierzania kar dotyczy tylko 
nieprawidłowości dotyczących organizacji oraz kontroli wewnętrznych, zaś obowiązek 
stosowania kar administracyjnych za naruszenie obowiązków zgłaszania spoczywa raczej na 
właściwym ministerstwie. 

W Holandii organy administracyjne odpowiedzialne za zapobieganie praniu pieniędzy
regularnie współpracują z organami sądowymi i organami policji specjalizującymi się w 
walce z przestępstwami finansowymi (w ramach współpracy trójstronnej zwanej Tripartite 
Overleg); jej celem jest określenie konkretnego i skutecznego sposobu karania za badane 
naruszenia prawa, gdyż system holenderski opiera się na zasadzie, zgodnie z którą za ten sam 
czyn nie można jednocześnie wymierzać sankcji karnej i sankcji administracyjnej21. 

W zakresie przestępstwa samodzielnego prania pieniędzy, choć w niektórych systemach 
prawa cywilnego (np. w Austrii, Danii, Niemczech i we Włoszech) taki czyn nie podlega 
karze, gdyż przestępstwo samodzielnego prania pieniędzy uznaje się po prostu za ciąg dalszy 
przestępstwa źródłowego i jego element, w innych (np. w Belgii, Grecji, Hiszpanii, we 
Francji i Portugalii) przestępstwo to podlega karze, podobnie jak w państwach, w których 
występuje system common law, uznaje się, że mienie będące przedmiotem przestępstwa 
samodzielnego prania pieniędzy – stwierdzonego w całym systemie gospodarczo-finansowo-
prawnym – różni się zawsze od mienia będącego przedmiotem przestępstwa źródłowego i w 
związku z tym jeden i drugi czyn muszą pociągać za sobą niezależną odpowiedzialność 
karną22. 

                                               
20 Szacuje się, że co miesiąc GIANOS analizuje 30 milionów transakcji odnoszących się do 3,5 miliona klientów 
i że większość zgłoszeń podejrzanych transakcji ma swoje źródło właśnie w zgłoszeniach dokonywanych w ten 
sposób.
21 Innym istotnym kanałem współpracy między wszystkimi organami zaangażowanymi w walkę z 
przestępstwami finansowymi jest centrum ekspertyzy finansowej (Financieel Expertise Centrum), które od 1997 
r. wspiera wymianę informacji i realizację wspólnych programów w celu zapewnienia bezpieczeństwa sektora 
finansowego.
22 Chcąc podać przykład, można odnieść się do przepisów art. 505 ust. 2 belgijskiego kodeksu karnego, art. 324–
1 francuskiego kodeksu karnego, art. 301 hiszpańskiego kodeksu karnego, art. 368-A portugalskiego kodeksu 
karnego oraz sekcji 327–340 ustawy o wpływach z działalności przestępczej z 2002. Zauważyć można jednak 
istotne różnice w kryteriach stwierdzania przestępstw źródłowych: na przykład w niektórych przypadkach 
(Grecja, Portugalia) raczej sporządza się wykaz przestępstw źródłowych, obok którego pomocniczo wskazuje się 
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VI. Zalecenia końcowe.

Podsumowując, sprawozdawca jest zdania, że skuteczna walka z praniem pieniędzy musi 
opierać się na poniższych kryteriach:

a) stworzeniu spójnych i ujednoliconych ram prawnych we wszystkich państwach 
członkowskich, obejmujących:

 wspólną definicję przestępstwa prania pieniędzy;
 karanie za przestępstwo samodzielnego prania pieniędzy i określenie 

jednolitych przesłanek zastosowania; 
 określenie – dla obu okoliczności – adekwatnej skali kar, zniechęcającej do 

popełniania przestępstw;
 ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie głównych 

międzynarodowych narzędzi współpracy i zwalczania prania pieniędzy;
b) ujednoliceniu kryteriów statystycznej istotności zjawisk prania pieniędzy, a także 

kryteriów pomiaru skuteczności środków zwalczania; 
c) harmonizacji roli i kompetencji jednostek analityki finansowej w państwach 

członkowskich i wzmocnieniu mechanizmów współpracy między nimi;
d) zachęcaniu do korzystania z elektronicznych środków płatniczych w celu zapewnienia 

wykrywalności transakcji i ich powiązania z rachunkiem bankowym umożliwiającym 
stwierdzenie tożsamości osoby fizycznej; jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania 
gotówki i innych instrumentów płatniczych na okaziciela;

e) wprowadzeniu środków mających na celu eliminowanie anonimowości w grach 
hazardowych online, umożliwieniu identyfikacji serwerów obsługujących te gry oraz 
opracowaniu systemów komputerowych umożliwiających dokładnie śledzenie 
transferów gotówki dokonywanych za pośrednictwem gier online i offline;

f) dokładnej ocenie zagrożeń związanych z nowymi produktami bankowymi i 
finansowymi w przypadku, gdy umożliwiają one anonimowość lub korzystanie z nich 
na odległość;

g) zwiększeniu roli izb handlowych w zakresie prewencji, informowania i zwalczania 
ryzyka prania pieniędzy w środowisku przedsiębiorstw; 

h) zapewnieniu pełnego wywiązania się z obowiązków w zakresie zapobiegania praniu 
pieniędzy przez przedstawicieli zawodów, z jednoczesnym wspieraniem 
mechanizmów zgłaszania podejrzanych transakcji oraz kodeksów postępowania 
uwzględniających przedstawicieli zawodów prawniczych i ich stowarzyszenia;

i) ustanowieniu obowiązków w zakresie rzetelnej weryfikacji stosowania zasad należytej 
staranności w odniesieniu do klientów (customer due diligence) przez banki, firmy 
ubezpieczeniowe i instytucje kredytowe w celu zapewnienia dostępności informacji 
dotyczących ostatecznych beneficjentów (beneficial ownership), także dzięki 
inicjatywom mającym na celu sprzyjanie wzajemnemu powiązaniu rejestrów 
przedsiębiorstw w poszczególnych państwach członkowskich;

                                                                                                                                                  
każde inne przestępstwo podlegające karze, z uwzględnieniem dolnych i górnych granic kar; w innych 
przypadkach (Belgia, Francja, Wielka Brytania) za przestępstwo źródłowe uznaje się każde przestępstwo 
mogące zapewniać zysk sprawcy (tzw. podejście all crime). 
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j) opracowaniu skutecznych ram prawnych uwzględniających wzajemne zależności 
między przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy oraz przepisami 
dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych23 oraz związek z oszustwami 
dotyczącymi tożsamości;

k) wzmocnieniu nadzoru na szczeblu europejskim będącego rolą Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, m.in. w ramach urzeczywistniania europejskiej unii 
bankowej;

l) zachęcaniu do wprowadzenia minimalnych norm w zakresie dobrych rządów w 
dziedzinie opodatkowania, głównie za pomocą wspólnych inicjatyw państw 
członkowskich w odniesieniu do ich stosunków z państwami trzecimi 
funkcjonującymi jako raje podatkowe, m.in. w celu ułatwienia dostępu do informacji 
zastrzeżonych ewentualnych spółek nieprowadzących żadnej działalności, mających 
siedzibę w tych państwach;

m) wspieraniu szkoleń policji umożliwiających jej lepsze poznanie nowych form prania 
pieniędzy i nowych technologii w zakresie transakcji finansowych, głównie poprzez 
zaangażowanie Europolu, CEPOL-u i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji oraz pełne wykorzystanie instrumentów finansowych takich jak Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rzecz współpracy z policją lub program Herkules 
III;

n) jednakowym wspieraniu szkoleń dla sędziów i ogólnie pracowników wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie zwalczania prania pieniędzy, ze zwiększeniem m.in. roli i 
kompetencji Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

                                               
23 W czerwcu 2011 r. grupa robocza ustanowiona na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony 
danych osobowych wyraziła swoje stanowisko w tym względzie: Opinia nr 14/2011 dotycząca kwestii ochrony 
danych w odniesieniu do zapobiegania zjawiskom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (01008/2011/PL, 
WP 186, 13 czerwca 2011 r.)
http://www.giodo.gov.pl/1520110/id_art/4270/j/pl/.



DT\925991PL.doc 13/15 PE504.311

PL

ZAŁĄCZNIK I

WYBRANE PODSTAWOWE TECHNIKI PRANIA PIENIĘDZY

Technika Uwagi
Nabywanie złota i kamieni 
szlachetnych

Często dobra te są wywożone do innych krajów w celu dokonania ich legalnej 
odsprzedaży. Mogą wystąpić próby obchodzenia obowiązków zgłoszenia informacji 
dotyczących wywozu tych dóbr poprzez rozbicie ich na ilości poniżej minimalnego 
wymaganego progu.

Fałszywy proces W przypadku dwóch spółek kontrolowanych przez organizację przestępczą – jedna wnosi 
przeciwko drugiej pozew do sądu o rzekome naruszenie zobowiązań umownych oraz 
wniosek o odszkodowanie. Zarówno w przypadku wyroku skazującego, jak i porozumienia 
między stronami pozwana spółka przystaje na żądania spółki wnoszącej pozew. Transfer 
środków finansowych tytułem odszkodowania będzie pozornie legalny. 

Fałszywa wygrana w grze Tę technikę wykorzystuje się czasem poprzez zwykłą zamianę gotówki na żetony w 
kasynie, a następnie ponowną wymianę na gotówkę po rozegraniu niewielu gier lub bez ich 
rozgrywania (często ewentualne straty są niewielkie lub są odzyskiwane dzięki pomocy 
współpracujących krupierów). Rozwój internetowych kasyn zwiększa możliwości w 
zakresie prania pieniędzy i zmniejsza ryzyko wykrycia tego zjawiska, nie tylko z uwagi na 
niematerialny charakter takich kasyn i techniki zatajania obsługujących ich serwerów, lecz 
także z uwagi na osłonę, jaką zapewniają wirtualne konta do przechowywania środków, 
którymi chce się grać (poker account).

Fałszywa sprzedaż na 
aukcji

Zainteresowane podmioty postanawiają sprzedać na aukcji dzieło sztuki pochodzące z 
trudnego do zidentyfikowania źródła, przy czym wcześniej dokonują przelewu sumy 
będącej przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy na rzecz fikcyjnego podmiotu, który 
nabędzie dzieło za powierzoną mu sumę. Środki początkowo nielegalne poddano praniu 
pieniędzy w wyniku transakcji sprzedaży.

Fałszywe faktury Wystawianie faktur na fikcyjne usługi lub faktur opiewających na wartość niższą niż 
wartość deklarowana umożliwia przedsiębiorstwu uzasadnienie sum obecnych na 
rachunkach bankowych, nadając im ponownie charakter pozornej legalności.

Transakcje w zakresie 
nieruchomości

Osoby popełniające przestępstwo prania pieniędzy formalnie nabywają nieruchomość za 
kwotę niższą od jej wartości rzeczywistej; różnicę przekazuje się w formie gotówki i 
natychmiast przystępuje się do odsprzedaży nieruchomości, realizując w ten sposób 
fikcyjny zysk uzasadniający legalność wpływów.

Hawala Z języka arabskiego „wymiana” lub „przekazanie”, a z języka hindi „zaufanie” – to 
nieformalny system przekazywania wartości, charakterystyczny dla pewnych wspólnot. 
Zainteresowany podmiot wręcza pośrednikowi kwotę, którą pośrednik ma przekazać 
beneficjentowi mającemu siedzibę w innym miejscu, zwykle za granicą. Pośrednik zwraca 
się wówczas do swojego partnera działającego w docelowym mieście i prosi go o 
przekazanie przedmiotowej kwoty odbiorcy, zobowiązując się następnie do spłaty długu. 
Ponieważ między takimi pośrednikami i ich klientami nie dochodzi do wymiany papierów 
wartościowych ani rachunków, transakcje opierają się wyłącznie na zaufaniu. 

Loanback lub pożyczka na 
polisę

Zainteresowany podmiot zaciąga w banku pożyczkę na określoną kwotę, jednocześnie 
zabezpieczając ją kwotą o równej wartości udostępnionej przez drugi bank, zwykle mający 
siedzibę w jakiejś zagranicznej miejscowości. Następnie w wyniku niespłacenia kwoty 
podjętej w ramach pożyczki drugi bank wypłaca pierwszemu bankowi gwarancję, 
dokonując w ten sposób pozornie legalnego przekazania środków.

Akredytywa Ta częsta w handlu międzynarodowym praktyka ma na celu zmniejszenie ryzyka 
związanego z niewywiązaniem się lub opóźnieniem w wywiązaniu się z obowiązków 
stron. Sprzedający może założyć, że jeśli będzie przestrzegał warunków kredytu, otrzyma 
od banku płatność, a jednocześnie nabywca ma pewność, że jego bank dokona płatności 
wyłącznie pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dostawa 
nastąpiła zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami i terminami. Ponieważ banki mają 
obowiązek weryfikowania wyłącznie zgodności dokumentów dostawy z warunkami 
umowy, a nie tego, czy dokumenty te odzwierciedlają faktyczną dostawę, akredytywa jest 
udzielana na rzecz nadużyć ze strony organizacji przestępczych, które mogą w ten sposób 
dokonywać transferu środków pieniężnych, symulując dostawę towarów. 

Pranie pieniędzy w formie 
akwizycji lub za 

Zainteresowany podmiot zakłada w innym kraju fikcyjną spółkę i otwiera w jej imieniu 
rachunek bankowy. Bank (pod warunkiem, że współpracuje) wysyła jednego ze swoich 
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pośrednictwem 
przewoźnika

klientów (pod warunkiem, że on również współpracuje) do osoby popełniającej 
przestępstwo prania pieniędzy, aby odebrał od niej pieniądze, które mają być przedmiotem 
przestępstwa prania pieniędzy. Zanim przewoźnik wejdzie w ich posiadanie, przekazuje 
informacje bankowi, który przelewa na rachunek fikcyjnej spółki kwotę o tej samej 
wartości, po odliczeniu ewentualnej prowizji dla przewoźnika. 

Depozyt środków w 
instytucji kredytowej, a 
następnie ich wycofanie

Często aby odwrócić uwagę od kwot zbyt rzucających się w oczy, robi się to poprzez 
podział zdeponowanego kapitału na przelewy drobnych kwot (smurfing).

Fikcyjne transakcje 
handlowe

Aby przeprowadzić „wstępne pranie” nielegalnych środków, przelewy do banku są 
dokonywane za pośrednictwem fikcyjnych spółek lub przedsiębiorstw handlowych (front 
companies) powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z organizacją przestępczą i 
dysponujących gotówką na potrzeby swojej działalności (restauracje, kina, supermarkety, 
salony gier itd.): w ten sposób wpływy legalne i wpływy nielegalne mieszają się ze sobą i 
odróżnienie źródeł zdeponowanych kwot jest prawie niemożliwe. 

Metoda Jurada Wpływy z nielegalnego handlu są przedmiotem prania pieniędzy poprzez częste 
przekazywanie środków na rachunki założone w imieniu fikcyjnego podmiotu w różnych 
krajach, a następnie transfery do kraju docelowego w celu finansowania działań pozornie 
legalnych, np. firm budowlanych lub aptek, za pomocą procesu „oczyszczania” brudnych 
pieniędzy.

Chińskie szkatułki Organizacja przestępcza tworzy prawdziwy labirynt spółek dominujących, spółek 
zależnych i spółek, w które dokonuje się wspólnych inwestycji, mających siedzibę w 
różnych krajach, podlegających różnym systemom podatkowym i często niemających 
żadnego realnego celu, innego niż pośredni cel prania pieniędzy pochodzących z 
nielegalnych źródeł. 

Stellage Stellage to kontrakt giełdowy, na podstawie którego nabywca, w zamian za wpłatę 
określonej kwoty tytułem premii, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o sprzedaży 
(tzw. opcja put) lub zakupie (tzw. opcja call) – po ustalonej cenie i w ustalonym terminie –
określonej ilości papierów wartościowych. Kontrakt stellage staje się następnie 
przedmiotem odpłatnej cesji. Nawet gdy w terminie wymagalności transakcja miałaby 
zakończyć się drobną stratą osoby popełniającej przestępstwo prania pieniędzy, suma 
pobrana tytułem zapłaty za cesję kontraktu stellage zostałaby formalnie zapłacona przez 
podmiot gospodarczy z opcji i straciłaby wszystkie powiązania z działalnością przestępczą 
będącą podstawą inwestycji. 

Transakcje w obie strony To sytuacja, w której występują dwa fikcyjne podmioty związane z tą samą organizacją 
przestępczą i będące klientami tego samego pośrednika finansowego, lecz mające siedziby 
w różnych krajach; jeden podmiot składa na pewnym rynku zlecenia kupna i sprzedaży, a 
drugi – inne zlecenie kupna i sprzedaży na tym samym rynku, ale w odwrotnym kierunku. 
Pośrednik dokonuje odpowiedniej alokacji zysków i strat, realizując w ten sposób pozornie 
legalny transfer środków. W rzeczywistości stracie jednego podmiotu odpowiada zysk 
drugiego, a ponieważ oba należą do tej samej organizacji, wynik końcowy polegający na 
uzasadnieniu przedmiotowych kwot jest zabezpieczony.

Swap w sekwencji 
cyklicznej

To finansowy instrument pochodny polegający na regularnej wymianie przepływów 
pieniężnych między dwoma kontrahentami. Przedmiotem takiego kontraktu może być 
wymiana związana z oprocentowaniem (interest rate swap) lub z walutami (currency 
swap). Transakcje swapowe powtarzalne i cykliczne (tj. wymiana między A i B, między B 
i C, a na koniec między C i A), z saldem końcowym równym zeru, mogą pomóc w łatwym 
zatajeniu ewentualnego nielegalnego źródła środków finansowych.

Całkowite lub częściowe 
wcześniejsze odstąpienie 
od umowy ubezpieczenia 
na życie

W wielu systemach prawnych ubezpieczonemu udziela się prawa do rozwiązania umowy 
ubezpieczenia – prawa, z którego można skorzystać po upływie określonego terminu od 
zawarcia umowy – i co do zasady bez wymierzania mu kary i bez obowiązku podawania 
przyczyny (w odniesieniu do Unii Europejskiej zob. art. 6 dyrektywy 2002/65/WE). Można 
podpisać umowę ubezpieczenia, wpłacając tylko jedną składkę przelewem bankowym, 
także z zagranicy, a następnie odstąpić od umowy w przewidzianym terminie, uzyskując w 
ten sposób prawo do zwrotu wpłaconej kwoty. Ponieważ suma ta formalnie pochodzi z 
ubezpieczenia, łatwo jest w ten sposób zataić jej nielegalne źródło.

Podpisanie bonu z 
odroczoną kapitalizacją

Chodzi tutaj o obligacje imienne lub na okaziciela, które nie przewidują okresowej wypłaty 
odsetek, lecz ponowne ich zainwestowanie, a więc kapitalizację. Tego rodzaju bony w 
formie obligacji emitowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe z określonym 
terminem umorzenia, na okaziciela, stanowią bardzo częstą i mało ryzykowną technikę 
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przenoszenia środków.

Nieuczciwe pobranie 
odszkodowania z tytułu 
umowy ubezpieczenia od 
kradzieży lub uszkodzenia

Nielegalne środki finansowe zostają najpierw zainwestowane w zakup pojazdów i innych 
dóbr, które są następnie objęte ubezpieczeniem od kradzieży lub zniszczenia. Później 
następuje fałszywe zgłoszenie szkody w celu uzyskania odszkodowania, które umożliwia 
odzyskanie wcześniej zainwestowanej sumy, ale już pochodzącej od towarzystwa 
ubezpieczeniowego, mającej pozory legalności.


