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Zapobieganie przestępczości  
finansowej
– jak zwiększyć efektywność systemu regulacyjnego?

Natalia, Competency Center Director
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„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”
 Albert Einstein

Wstęp 
Zastanówmy się czy działając ciągle w ramach  

tego samego schematu, możemy oczekiwać 

odmiennych rezultatów? 

Regulator reguluje i kontroluje. Instytucje 

obowiązane wdrażają regulacje i podejmują działania 

ukierunkowane na unikanie kar nakładanych przez 

regulatora. Przestępcy działają swobodnie, zwinnie 

dostosowując swój modus operandi do zmieniającej 

się regulacyjnej rzeczywistości. 

Jak wyjść poza granice obecnego, szablonowego 

działania systemu?

Moja propozycja: zmieńmy nasz  

profesjonalny mindset.

Joanna Kwaśniewicz

KYC/AML/CFT Expert w Sii Polska

Według danych szacunkowych, szara strefa w Polsce 

w 2022 roku rozrośnie się do 590 mld PLN. Warto 

zauważyć, że rozmiar szarej strefy od wielu lat 

kształtuje się na poziomie 18% PKB, wartościowo jednak 

systematycznie rośnie (od 397 mld PLN w 2017 r., do 

wskazanych szacunkowych 590 mld PLN za 2022 r.).

 

Joanna, KYC/AML/CFT ExpertSprawdź ofertę z obszaru KYC/AML/CFT

Rozmiar szarej strefy w Polsce – 
dane szacunkowe 

https://sii.pl/oferta/kyc-aml-cft/
https://sii.pl/oferta/kyc-aml-cft/
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• pranie pieniędzy – 4,5%,

• wyłudzenia – 3,5%,

• korupcja – 3,5%.

(Źródło danych: Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss, P. Daszkowski sp. k.)

(Źródło danych: Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss, P. Daszkowski sp. k.)

Rozmiar szarej strefy w Polsce (2017-2022)

Szacunkowy rozmiar szarej strefy w Polsce (2017-2022)
(obszar: pranie pieniędzy , wyłudzenia, korupcja)

Przestępczość finansowa w ramach szarej strefy odnosząca się do szeroko pojętego obszaru KYC/AML to  

odpowiednio (wg szacunków z roku 2017, procentowo od wskazanych powyżej kwot):
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W 2021 GIIF wszczął 2442 postępowań 
analitycznych na podstawie przekaza-
nych informacji.

W ich wyniku GIIF złożył 519 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. 

Łączna kwota wartości majątkowych, 
które były przedmiotem podejrzenia 
przestępstwa wyniosła ok. 8,5 mld PLN.

GIIF dokonał 1426 blokad rachunków, 
na których zgromadzono środki  
o łącznej wartości ok. 172 mln PLN  
oraz wstrzymał 50 transakcji na kwotę  
7,1 mln PLN. 

W 2021 GIIF przeprowadził 9 kontroli 
na podstawie przepisów ustawy AML.

Według danych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dotyczących 2021 roku:

Narodowy Bank Polski przeprowadził  

556 kontroli kantorów.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

Kredytowa przeprowadziła 8 kontroli  

w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- 

Kredytowych.

Prezesi Sądów Apelacyjnych przeprowadzili  

62 wizytacje w kancelariach notarialnych.

Komisja Nadzoru Finansowego  

przeprowadziła 12 kontroli.

Ministrowie, wojewodowie i starostowie  

przeprowadzili 24 kontrole w fundacjach

oraz stowarzyszeniach.

Urzędy Celno-Skarbowe przeprowadziły  

27 kontroli.

Działania podejmowane przez  
organy nadzoru

Liczba zawiadomień opisowych od 
instytucji obowiązanych to 3574 
(łącznie z innymi źródłami – 3852). 

Instytucje obowiązane zaraportowały 
ponad 36,7 mln transakcji ponadprogo-
wych. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie AML uprawnione instytucje nadzorujące również przeprowadziły 

kontrole w ramach właściwych kompetencji:
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O skuteczności systemu przeciwdziałania  
przestępczości finansowej

Czy jednak może należy zaryzykować wniosek, 

że przestępczość finansowa ciągle się opłaca, bo 

działania systemu nie są adekwatne (pod względem 

ilości i przede wszystkim wartości), ofensywne  

i w rzeczywistości nie przeciwdziałają  

negatywnym zjawiskom?

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej 

(oszustwom, praniu pieniędzy, korupcji)  

z perspektywy instytucji obowiązanej to kolejne 

regulacje i kolejne obowiązki. Wdrożenie  

regulacji wymaga wiedzy, kompetencji  

i zasobów. 

Co to oznacza dla instytucji obowiązanej? Przede 

wszystkim – czas na wdrożenie i koszty, koszty, 

koszty. Biorąc pod uwagę powyższe, chcę  

postawić anarchistyczne, wydaje się, pytanie –  

czy system jest skuteczny?

Jako profesjonaliści coraz częściej odnosimy wrażenie 

(chociaż wolimy głośno o tym nie mówić), że obszar 

jest przeregulowany. Pojawia się coraz więcej nowych 

regulacji, a w niedalekiej przyszłości powołanie 

europejskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu 

pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering Authority, 

AMLA), będzie zapewne skutkowało doprecyzowaniem 

obecnych przepisów i interpretacji oraz wdrażaniem 

kolejnych.

A jednak, mimo coraz bardziej szczegółowych regulacji, 

nakładających kolejne obowiązki i obejmujących coraz 

szerszy zakres działalności instytucji obowiązanych, 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom nie przynosi 

oczekiwanych efektów. 

(blokadę rachunków na kwotę 180mln PLN oraz 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

z wartością majątkową 8,5mld PLN) za skuteczne, 

realnie przeciwdziałające przestępczości finansowej oraz 

spełniające cele regulacji?

Oznacza to, że łącznie przeprowadzono 689 kontroli. 

Biorąc pod uwagę rozmiar szarej strefy w 2021, 

tj. 511 mld PLN i przyjmując że ww. trzy rodzaje 

przestępczości finansowej to 11,5% tej kwoty (czyli 

58,8 mld PLN), czy możemy uznać działania systemu 

BPO Team
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Wdrożenie

Kontrola

Brak efektów 
systemowych

Regulacja

W jaki sposób działa obecny system?

Regulator wprowadza regulację i kontroluje 

poprawność jej wdrożenia. Następnie, instytucja 

obowiązana wdraża ją i podejmuje działania 

mające na celu uniknięcie ewentualnej kary za 

brak zgodności. Jest zatem jasne, że system skupia się 

wyłącznie na regulacji, jej wdrożeniu i kontrolowaniu 

zgodności. Podsumowując – system skupia się  

sam na sobie.

Schemat działania systemu zapobiegania przestępczości finansowej

Kto zatem przeciwdziała przestępczości finansowej – praniu pieniędzy, finansowaniu 

terroryzmu, oszustwom i korupcji? Wydaje się, że nikt:

• Regulator koncentruje działania na instytucjach obowiązanych. 

• Instytucje obowiązane skupiają swoją działalność wyłącznie na zgodności  

z wytycznymi regulatora.

• Regulacje okazują się nieskuteczne, więc regulator uszczegóławia zapisy.
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Innymi słowy, regulator podejmuje kolejne 

nieskuteczne działania. Instytucje obowiązane 

je wdrażają. Wszyscy uczestnicy systemu są 

tak skupieni na regulacjach, że nikt nie zajmuje 

Czy zatem kryterium zgodności jest wystarczające? 

Stawiam tezę, że nie. Czy możemy coś z tym zrobić? 

W mojej ocenie - tak. Przede wszystkim należy 

się właściwym przeciwdziałaniem przestępczości 

finansowej, któremu rzekomo dedykowany  

jest cały system.

wyjść poza minimum regulacyjne. Jest ono katalogiem 

otwartym, który nie zamyka możliwości działania, o ile 

działania te pozostają w granicach prawa.

Czy sama zgodnośc wystarczy?

Zacznijmy myśleć jak przestępcy.

Angażujmy ludzi. Pozwólmy im wyjść poza schemat.

1. Myślmy nieszablonowo.

2. Myślmy odważnie.

3. Patrzmy holistycznie.

4. Zwracajmy uwagę na detale.

5. Dostrzeżmy kwestie nieoczywiste.

6. Twórzmy scenariusze.

7. Weryfikujmy scenariusze.

8. Odkrywajmy nowe scenariusze.

9. Używajmy wyobraźni. 

1. Kompetentny

2. Skrupulatny

3. Niezależny

4. Odważny

5. Myślący otwarcie

Nie zamykajmy w ścisłych regulaminach i instrukcjach „od-do”. Świadomy i wyedukowany 

pracownik stanowi największą wartość dla organizacji.

Pracownik:
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będzie jak kłusownik – wyruszy na łowy, zastawi sidła, będzie działać proaktywnie, 

ofensywnie i niestandardowo (na podstawie i w granicach prawa). Zidentyfikuje każdy nowy 

scenariusz. Nie dopuści do materializacji ryzyka. Będzie tam gdzie przestępca się go nie 

spodziewa.

Pracownik:

będzie jak gajowy, który zna regulacje i porusza się tylko w ich ramach. Przypilnuje lasu, ale 

pracując wyłącznie na znanych mu schematach, nie dostrzeże nowych zagrożeń.  

A przestępcy, równie doskonale znający regulacje i wytyczne, a dodatkowo zwinnie 

adaptujący się do legislacyjnej rzeczywistości, pojawią się w najmniej spodziewanym 

momencie i miejscu. Ryzyko się zmaterializuje. I – co gorsza – może pozostać niezauważone, 

co zaważy na skuteczności całego systemu.

(Kłusownik vs. gajowy – inspiracja Lee Byrne FLPI, CITF, AdvCertVC, Great Chatwell  

Academy of Learning)

1. Kompetentny

2. Skrupulatny

3. Zależny

4. Zastraszony/Przestraszony

5. Biurokrata

Zapewnijmy sobie wsparcie.

• Systemów IT, w postaci:

• List wewnętrznych

• List branżowych

• List komercyjnych

• Informacji medialnych (przede wszystkim ze źródeł internetowych)

• Białego wywiadu 

• Powszechnie dostępnych baz danych

• Baz danych z powiązaniami

• Wywiadowni gospodarczych

a) Własnych reguł

b) Rozwiązań dedykowanych

c) Rozwiązań pudełkowych
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A jeżeli istnieje dodatkowa potrzeba, korzystajmy również z:

• Usług detektywistycznych

• Wizji terenowych pomagających ocenić: zasoby ludzkie, siedzibę,  

       wyposażenie, park maszynowy kontrahenta

Wykorzystujmy doświadczenia innych oraz wiedzę i praktykę 
ekspertów zewnętrznych, a także uczmy się na (cudzych) błędach. 

Podsumowanie

Może się wydawać, że wyjście poza minimum regulacyjne 

i kryterium zgodności to dodatkowe działania, generujące 

nadprogramowe, niemałe koszty. Warto rozważyć  

jednak nie tylko zgodność  

z regulacjami, ale i skuteczność systemu.

Cytat na początku artykułu nie jest przypadkowy, gdyż przy 

braku skuteczności, kolejne regulacje, interpretacje 

i doszczegółowienia (niosące za  

sobą dodatkowe koszty dla instytucji  

obowiązanych) wydają się więcej niż prawdopodobne.

Czy zatem coś co wydaje się dzisiaj idealistycznym 

podejściem – odważne działania instytucji obowiązanych 

wykraczające poza minimum regulacyjne (ale pozostające 

w zgodzie z przepisami prawa), eliminujące lub znacznie 

ograniczające przestępczość finansową, nie byłyby  

w ostatecznym rozrachunku bardziej  skuteczne,  

a co za tym idzie i tańsze? 

System miałby szansę zadziałać.

Damian, Analyst
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Korzyści ze współpracy z Sii  
w obszarze KYC/AML/CFT

Oferujemy profesjonalne wsparcie Twojej firmy w zakresie zapewniania zgodności z przepisami, przy 

jednoczesnej optymalizacji kosztów. Zakres usług Sii w obszarze Know Your Customer (KYC), przeciwdziałaniu 

praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) obejmuje:

250+ ekspertów – wsparcie 
konsultantów, analityków, specjalistów 
ds. jakości danych oraz dedykowanych 
zespołów specjalistów.

Optymalizację procesów i kosztów  
dzięki połączeniu wiedzy biznesowej  
i technologii. 

Uzyskanie kontroli i transparencji  
w procesach KYC/AML.

Wieloletnie doświadczenie w sektorze 
bankowym i ubezpieczeniowym.  

Automatyzację procesów  
i dostosowane ich do wymogów regulacji 
krajowych i europejskich. 

Działania w oparciu o najwyższe standardy 
bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami 
ISO 27001 i ISO 9001. 

Elastyczność i szybki time-to-market – 
start projektu nawet w ciągu 3 tygodni.

Różne modele współpracy – outsourcing 
ekspertów, zarządzanie procesami 
zapewniania zgodności i weryfikacji  
klientów, audyty procesów. 

Outsourcing w modelu onshore lub 
offshore w oparciu o zdefiniowane KPI  
i uzgodnione SLA.  

Dodatkowe usługi i narzędzia  – 
wsparcie back office, biura klasy A, narzędzia 
IT i Service Desk.

Szukasz wsparcia? Skontaktuj się z Sii!

Zatrudniając 7 000+ specjalistów, Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego,
transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla wiodących
firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz  
usług użyteczności publicznej. Sii Polska posiada 15 biur w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, 
Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Pile, Białymstoku, Gliwicach i Szczecinie.

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów w zakresie compliance i obniż koszty operacyjne. Poznaj usług Sii  

w obszarze KYC/AML/CFT lub skontaktuj się z nami.

Poznaj naszą ofertę!

https://sii.pl/oferta/kyc-aml-cft/
https://sii.pl/oferta/kyc-aml-cft/

