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ZAKO ŃCZENIE   
 

Wykorzystanie procesu prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane formacje  
przestępcze, będące nieformalną, gospodarczą potęgą współczesnego świata, ma 
znaczenie strategiczne dla zorganizowanej przestępczości. Umożliwia bowiem „legalne 
skonsumowanie” gigantycznych sum pieniędzy pochodzących z nielegalnych oraz 
nieujawnionych źródeł. Istota cech procesu prania brudnych pieniędzy w zakresie 
skłonności systemu działań przestępczych do:  
a) osiągnięcia stopnia finalnego procesu legalizacji środków finansowych z dowolnej 

jego fazy, 
b) perfekcyjnie opanowanej samoregulacji w zakresie natężenia zjawiska, 
c) uzyskania stanu stabilności w relacjach z najbliższym otoczeniem, 
spowodowała, że proces legalizacji środków finansowych charakteryzuje się dużą      
zdolnością przystosowawczą. Harmonizuje się z każdym otoczeniem, funkcjonuje w: 
a) państwach rozwiniętych, których społeczeństwo jest głównym konsumentem       

narkotykowego biznesu, 
b) strukturach procesu europejskiej integracji międzynarodowej, 
c) państwach dokonujących transformacji ustrojowych, 
d) państwach totalitarnych i powszechnego ubóstwa. 
Dokonujące się przeobrażenia polityczno-gospodarcze w Europie Środkowej 
zobligowały polskie władze państwowe do podjęcia działań zapobiegawczych, które 
scharakteryzowano jako pewnego rodzaju rewolucję, jaką polskie prawo karne przeszło 
w tym zakresie na przełomie XX i XXI wieku.144 Jednym z najważniejszych elementów 
strategii przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy jest kształtowanie 
zachowań osób narażonych na nieświadome uczestnictwo w procesie legalizacji wartości 
majątkowych  w ramach wykonywanych czynności zawodowych. Absolwenci wyższych 
uczelni są potencjalnymi pracownikami instytucji finansowych. W tym znaczeniu 
przedstawione wyniki badań mogą stanowić jeden z istotnych elementów wpływających 
na obecny poziom wiedzy o postawach Polaków wobec zjawiska prania brudnych 
pieniędzy. 

Wyniki badań, upoważniają do zdefiniowania obrazu zorganizowanej 
przestępczości jako gigantycznego potencjału o nieograniczonych możliwościach 
technicznych i finansowych, dążącego do zdominowania i podporządkowania dziedzin 
życia publicznego głównie poprzez narkotykowy biznes i rozwój tradycyjnych form 
przestępczości, takich jak: zabójstwa i porwania na zlecenie oraz terroryzm, zastraszanie 
w celu ściągnięcia haraczy. Za wiodące działania operacyjne w ramach procesu 
legalizacji środków finansowych respondenci uznali: wystawianie fałszywych faktur, 
przemyt oraz wymianę środków finansowych w bankach i kantorach. W obydwu 
przypadkach definiowania obszarów zainteresowania zorganizowanej przestępczości jak 
i klasyfikowania metod legalizacji środków finansowych, respondenci nie wskazali 
najnowszych dziedzin bezpośrednio związanych z międzynarodowym procesem 
integracji w ramach Unii Europejskiej. Przestępstwa o charakterze finansowym zostały 
sklasyfikowane w dalszej części listy. Dostrzegając powagę zagrożenia jakie stwarza 
                                                 
     144    Materiały prasowe. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej  2003. 
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proceder prania brudnych pieniędzy dla stabilności systemów finansowych, ponad trzy 
czwarte respondentów wyraziło przekonanie, że pranie brudnych pieniędzy jest groźne i 
bardzo groźne dla systemów bankowych.  

Interesujące wydaje się silne zróżnicowanie w zakresie wyrażonych opinii 
dotyczących zainteresowania zorganizowanej przestępczości procesem prania brudnych 
pieniędzy. Na pytanie zamknięte, sugerujące odpowiedź, ponad 95 % odpowiedziało 
„tak”, natomiast w ramach pytania otwartego, pogląd ten podzieliło 10,94 % 
respondentów.  

W przedstawionym zestawieniu uwagę zwracają dwie informacje dotyczące ilości 
osób słyszących o jakichkolwiek wydarzeniach związanych z procesem prania brudnych 
pieniędzy i o jakichkolwiek inicjatywach oraz działaniach zapobiegawczych legalizacji 
środków finansowych. O praniu brudnych pieniędzy słyszało 47,92 % respondentów,      
a o działaniach zapobiegawczych 14,34 %. W wyrażonych opiniach dostrzega się silny 
wpływ publicznie prowadzonej debaty na temat powiązań elit politycznych ze światem 
przestępczym. Dominowała afera paliwowa (6,42 % próby badawczej), pośrednią grupę 
stanowiły afery: PZU (2,64 %), Rywina (2,54 %) i FOZZ (2,26 %). Konkludując wyniki 
badań w zakresie źródeł informacji z ich jakością i ich znaczeniem dla respondentów, 
można stwierdzić, że jest to wiedza głównie uzyskana z dwóch źródeł: radia i telewizji, 
które wskazało trzy czwarte respondentów. W przypadku wydarzeń związanych              
z praniem pieniędzy: prasa 79,53 %, telewizja 89,76 %. Natomiast w przypadku działań 
zapobiegawczych: prasa 76,32 %, telewizja 71,05 %. Pomimo pozytywnej oceny radia 
(85,28 %), telewizji (86,79 %) i prasy (84,15 %) jako źródeł „wiarygodnych” i „raczej 
wiarygodnych informacji”, respondenci krytycznie wypowiedzieli na temat obszerności 
przekazywanych wiadomości o patologiach ekonomiczno-finansowych. Studenci         
stanowiący łącznie 68,84 % postulowali, aby „współczesny człowiek” rozumiał (32,69 
%) wpływ niebezpiecznej roli prania brudnych pieniędzy, jako wyspecjalizowanej 
dziedziny zorganizowanej przestępczości, na systemy gospodarcze i był przygotowany 
do dokonania oceny (36,15 %) wydarzeń w zakresie realnego zagrożenia oraz jakości   
inicjatyw i działań dotyczących zapobieganiu zjawisku. Potrzebie przeprowadzenia    
kampanii informacyjnej, dotyczącej patologii ekonomiczno-finansowej, adresowanej do 
społeczeństwa uzasadniają wyniki dwóch tematów prowadzonych badań: 
a) powołania przez Sejm Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 
b) uzasadnienia przez respondentów konieczności realizacji takiej kampanii. 
Instytucję specjalnie powołaną przez Sejm do zwalczania procesu prania brudnych 
pieniędzy wskazało 2,64 % respondentów. O potrzebie realizacji takiej kampanii 
wypowiedziało się 87,17 % („tak” – 36,23 %; „raczej tak” – 50,94 %). 

Przekonanie respondentów o znaczącej roli mediów w procesie kształtowania opinii 
społecznej jest duże. Uważają bowiem (38,11 %), że brak wyczerpującego serwisu    
informacyjnego o rzeczywistym zagrożeniu i istocie przestępstw zorganizowanej 
przestępczości wpłynęło w istotny sposób na postrzeganie zagrożenia ze strony 
przestępstw pospolitych. 70,48 % studentów stwierdziło, że napady i rozboje, pomimo 
zdecydowanie mniejszej szkodliwości społecznej, spotykają się z natychmiastową 
reakcją społeczeństwa w przeciwieństwie do przestępstw ukrytych, dokonanych przez 
zorganizowane grupy przestępcze. Niepokojące jest przekonanie studentów (14,34 %),  
że przestępstwa pospolite o znacznie mniejszej szkodliwości społecznej dotyczą nas 
wszystkich, a przestępstwa zorganizowanej przestępczości tylko nielicznych.  

Znacząca grupa studentów (69,81 %) nie podzielała opinii, „że pierwszy milion     
w biznesie należy ukraść”. 32,08 % respondentów uzasadniło swoją decyzję            
niemoralnym postępowanie, bez wskazania imperatywu etycznego. Drugą grupę          
(18,87 %) stanowiły osoby będące przekonane o skuteczności uczciwego działania, 
uzasadnionego zdrowym rozsądkiem. Bardzo interesujące pod względem dalszego 
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wykorzystania wyników badań podczas przygotowywania programów edukacyjnych  na 
temat, szeroko rozumianego prania brudnych pieniędzy, są wypowiedzi respondentów 
dotyczące rzymskie maksymy „Pecunia non olet” – pieniądze nie śmierdzą. 
Zastanawiająca jest równowaga głosów utożsamiających się z maksymą (41,13 %) oraz 
osób nie akceptujących jej ( 38,87 %). Uzupełnieniem wyrażonych opinii są ich 
uzasadnienia:  
a) niemoralne postępowanie, decydują o tym względy etyczne – 16,60 %, 
b) tylko pieniądze kradzione śmierdzą – 14,34 %, 
c) pieniądze posiadają czarującą moc, bez względu skąd pochodzą – 13,58 %, 
d) w trudnej sytuacji można zaakceptować pieniądze pochodzące z nielegalnego 

źródła – 9,06 %. 
Ważnym elementem obrazu postaw Polaków wobec zjawiska prania brudnych pieniędzy 
oraz patologii o charakterze ekonomiczno-finansowym był osobisty stosunek do                 
wydarzeń, ocenianych poprzez pryzmat przekonań religijnymi.  Bez względu na to,             
czy interpretacji wydarzeń dokonali katolicy, czy osoby odrzucające religię, ocena była 
podobna.  

Jednym z głównych celów prowadzonych badań był cel utylitarny, którego istota 
polegała na wskazaniu możliwości praktycznego wykorzystania dorobku prowadzonych 
badań nad zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Uzyskane wyniki uzasadniają    
wyartykułowaną potrzebę w ramach wstępu do niniejszej pracy o zasadności 
postulowania ich dalszego wykorzystania w następujących dziedzinach:  
1.  Dalszych badań nad problematyką postaw Polaków wobec wprowadzenia do obrotu 

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych   i nieujawnionych źródeł. 
2. Edukacyjnym dla studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich 

zdobywających wiedzę w zakresie bankowości i finansów. 
3. Materiałów pomocniczych dla osób kształtujących elementy programów               

edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych w zakresie opracowania strategii 
prezentacji rzeczywistego wpływu patologii o charakterze ekonomiczno-
finansowym, w tym procesu prania brudnych pieniędzy, na poprawne 
funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych systemów prawno-
ekonomicznych. 

4. Sugestii dla osób prowadzących zajęcia szkolne bądź akademickie w zakresie etyki 
biznesu 

4. Materiałów szkoleniowo-poglądowych dla personelu instytucji finansowych. 
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