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Maciej KluczyĔski

Politically Exposed Person,
czyli osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
jako klient o podwyĪszonym stopniu ryzyka
Ryzyko defraudacji funduszy paĔstwowych w związku z przemianami
politycznymi w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie na przykáadzie
Tunezji, Egiptu i Libii1
Wzburzenie spoáeczeĔstw od lat pozostających pod jarzmem reĪimów narzuconych
przez dyktatorów powoduje, Īe kruszą siĊ fundamenty ich wáadzy w kolejnych paĔstwach
Afryki Póánocnej i Bliskiego Wschodu. Zjawisko to budzi wĞród kolejnych autorytarnych
przywódców paĔstw obawy związane z ryzykiem reakcji áaĔcuchowej, w zwiazku z tym
zmuszeni zostają do przeprowadzenia zmian politycznych i reform gospodarczych, które
mogą doprowadziü ich do utraty wszelkich pro¿tów, w tym ¿nansowych2.
Niepokoje spoáeczne w formie wiĊkszych lub mniejszych protestów inspirowanych wydarzeniami w Tunezji i Egipcie odnotowano juĪ w Algierii, Jordanii, Sudanie,
Omanie, Mauretanii, Maroku i Jemenie3, a takĪe Libii, Bahrajnie i Syrii.
JaĞminowa rewolucja w Tunezji doprowadziáa do obalenia reĪimu prezydenta Zin
El-Abidina Ben Alego, który sprawowaá wáadzĊ przez 23 lata. Skuteczne obalenie tunezyjskiego prezydenta staáo siĊ przyczynkiem do rozprzestrzenienia siĊ fali niezadowolenia
spoáecznego wobec kolejnych reĪimów autorytarnych w regionie, w tym przeciwko prezydentowi Hosniemu Mubarakowi (30 lat u wáadzy) oraz przywódcy Libii Muammarowi
al-Kadda¿emu (42 lata u wáadzy).
Okazuje siĊ, Īe stabilizacja budowana w oparciu o dáugotrwaáe autorytarne rządy
w krajach regionu zaczyna siĊ wyczerpywaü. Kraje takie jak np. Libia, Algieria, Etiopia,
Jordania, Jemen czy Syria (pomijając kraje poáoĪone poza regionem) zostaáy zmuszone
do rozwaĪenia, czy utrzymywanie obecnej formy wáadztwa paĔstwowego, coraz bardziej pozbawionego legitymizacji i poparcia spoáecznego, nie bĊdzie katalizowane przez
nagáy i nieobliczalny wybuch niezadowolenia mieszkaĔców tych paĔstw, skutkującego
niekontrolowanym rozwojem sytuacji w kraju i w jego bezpoĞrednim otoczeniu4.
JednakĪe, niezaleĪnie od rozwoju wydarzeĔ w paĔstwach Afryki Póánocnej
i Bliskiego Wschodu, specy¿ka rządów w tych krajach zmusza instytucje ¿nansowe
do gáĊbszego rozpoznania potencjalnych zagroĪeĔ páynących ze strony przedstawicieli
establishmentu politycznego i ich wspóápracowników. RoĞnie prawdopodobieĔstwo, Īe
elity polityczne tych paĔstw bĊdą chciaáy wyprowadziü z systemów ¿nansowych swoich krajów Ğrodki ¿nansowe o nieznanym pochodzeniu za poĞrednictwem obcych insty1
Opis sytuacji politycznej w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie na dzieĔ 15 lipca 2011 roku (wszystkie przypisy autora).
2
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Wydarzenia w Tunezji i Egipcie oraz ich konsekwencje regionalne, s. 13,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/2762/quotWydarzenia_w_Tunezji_i_Egipcie_oraz_ich_konsekwencje_
regionalnequot.html (10.02.2011).
3
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Wydarzenia w Tunezji…, s. 8.
4
S. KamiĔski, Strategiczne konsekwencje przewrotu w Egipcie, s. 6, http://www.bbn.gov.pl/portal/
pl/2/2769/quotStrategiczne_konsekwencje_przewrotu_w_Egipciequot.html (10.02.2011).
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tucji ¿nansowych. Dlatego teĪ niektóre instytucje odpowiedzialne za ochronĊ systemów ¿nansowych swoich paĔstw przed wykorzystaniem ich w procesie prania pieniĊdzy (Trac¿n – Francja, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN – Stany
Zjednoczone) zarekomendowaáy zwrócenie wiĊkszej uwagi na taką moĪliwoĞü5.
Bank ĝwiatowy zakáada, Īe politycy i urzĊdnicy defraudują rocznie od 20 do 40 mld
dolarów. WĞród polityków to dyktatorzy najczĊĞciej defraudują pieniądze6. WiĊkszoĞü
tych Ğrodków ¿nansowych tra¿a na zagraniczne rachunki dyktatorów bądĨ osób z nimi
ĞciĞle powiązanych, tj. czáonków rodzin lub najbliĪszych wspóápracowników7.
Instytucje ¿nansowe, w związku z zaistniaáymi niepokojami spoáecznymi w paĔstwach Afryki Póánocnej i na Bliskim Wschodzie oraz związanymi z tym ewentualnymi zmianami politycznymi, muszą uwzglĊdniü ich wpáyw, oszacowując ryzyko swojej dziaáalnoĞci ¿nansowej. Ryzyko moĪe byü związane z poszczególnymi klientami
oraz transakcjami przez nich lub w ich imieniu przeprowadzanymi, poniewaĪ transferowane Ğrodki ¿nansowe mogą pochodziü z róĪnych przestĊpstw, w tym ¿nansowych
(m.in. defraudacji, korupcji)8.
Tunezja
W dniu 14 stycznia 2011 r. prezydent Tunezji Zin al-Abidin Ben Ali w wyniku niepokojów spoáecznych trwających od miesiąca rozwiązaá rząd i opuĞciá kraj. Prezydent
wraz maáĪonką Leilą Ben Ali skryá siĊ na terenie Arabii Saudyjskiej, zabierając
z sobą 1,5 tony záota o wartoĞci 50 mln euro (42 mln funtów)9.
JuĪ 15 stycznia francuski rząd poinformowaá o podjĊciu kroków mających na celu
zablokowanie podejrzanych operacji ¿nansowych, które miaáyby pozwoliü na wytransferowanie z Francji zgromadzonych na jej terenie aktywów obalonego prezydenta
Tunezji. Francuska jednostka analityki ¿nansowej Trac¿n zwróciáa siĊ do instytucji
5

Update of Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign Affairs, Media Release, 28.01.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37454 (14.02.2011); Amendment to the Annex to the Ordinance on Measures Against
Certain Individuals from Tunisia, Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 4.02.2011, zob.:
http://global.world-check.com/articles/2011/01/24/¿ncen-warns-suspect-pep-money-tunisia/(14.02.2011),
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zona-prezydenta-tunezji-uciekla-z-15-tony-zlota,1,4111925,wiadomosc.
html (14.02.2011).
6
Pierwszą piątkĊ dyktatorów, którzy rozkradli najwiĊcej pieniĊdzy, tworzą Hadji Mohamed Suharto
(b. prezydent Indonezji w latach 1967-1998) – 15-35 mld $, Ferdinand Marcos (b. prezydent Filipin w latach
1965-1986) – 5-10 mld $, Mobutu Sese Seko (b. prezydent Zairu w latach 1965-1997) – 5 mld $, Sani Abacha
(b. przywódca Nigerii w latach 1993-1998) – 2-5 mld $, Slobodan Miloszeviü (b. prezydent Serbii, potem
Jugosáawii w latach 1991-2000) – 1 mld $ (wg Transparency International). Za: M. Potocki, Szwajcaria
zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna”, 4-6 lutego 2011, nr 24 (2910). Zob.: http://
www.tvn24.pl/-1,1692752,0,1,grube-portfele-dyktatorow,wiadomosc.html (15.02.2011). Zgodnie z informacją podaną przez portal internetowy aljazeera.net Szwajcaria potwierdziáa, Īe odnalazáa 416 mln dolarów
nielegalnych aktywów potencjalnie powiązanych z przywódcą Libii Muammarem al-Kadda¿m i jego otoczeniem, 473 mln dolarów byáego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka i 69 mln dolarów byáego prezydenta Tunezji Zin El-Abidina Ben Alego. Switzerland says 'illegal assets' found, 02.05.2011, http://english.
aljazeera.net/news/africa/2011/05/201152211937541921.html (02.05.2011). Zob. R. Peston, Revealed: Where
Libya invests $53bn, 25 May 2011, http://www.bbc.co.uk/news/business-13552364 (12.07.2011).
7
M. Potocki, Szwajcaria…
8
Zob. http://global.world-check.com/media/d/content_ pressrelease_reference/Political_Unrest_
Heightens_Need_for_Clarity_of_Information.pdf (10.02.2011).
9
Zob. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zona-prezydenta-tunezji-uciekla-z-15-tony-zlota,1,4111925, wiadomosc.html (28.01.2011).
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¿nansowych we Francji z proĞbą o zwrócenie uwagi na operacje ¿nansowe podejmowane przez osoby z rodziny Ben Alego oraz jego bliskich wspóápracowników10.
W związku z wydarzeniami w Tunezji równieĪ amerykaĔska jednostka analityki ¿nansowej – FinCEN – 20 stycznia 2011 r. opublikowaáa komunikat przestrzegający banki przed akceptowaniem funduszy, które mogą stanowiü aktywa paĔstwa
tunezyjskiego lub dochody z korupcji i innego rodzaju przestĊpstw11.
Pod koniec stycznia (28 stycznia) wáadze Szwajcarii poinformowaáy o zablokowaniu transakcji dokonywanych przez przedstawicieli obalonych wáadz Tunezji12.
Kilka dni póĨniej (4 lutego) Szwajcaria podjĊáa decyzjĊ o zamroĪeniu na 3 lata aktywów prawdopodobnie zdefraudowanych przez byáych przedstawicieli wáadz Tunezji,
aby w tym czasie nowe wáadze mogáy podjąü odpowiednie kroki w celu ich odzyskania13.
W dniu 31 stycznia 2011 r. zostaáa przyjĊta Decyzja Rady UE 2011/72/WPZB dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom
w związku z sytuacją w Tunezji14. Początkowo zostaá do niej wpisany jedynie prezydent Tunezji wraz z maáĪonką, jednak Rozporządzenie Rady UE z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji uzupeániáo listĊ o kolejne 46 osób
z otoczenia prezydenta15.
Byáy prezydent Ben Ali oraz jego maáĪonka zostali 20 czerwca zaocznie skazani
przez sąd na 35 lat wiĊzienia za sprzeniewierzenie Ğrodków publicznych. Za poĞrednictwem swoich adwokatów Ben Ali odrzuciá oskarĪenia tunezyjskiego wymiaru sprawiedliwoĞci. Arabia Saudyjska, w której przebywa byáy prezydent, nie odpowiedziaáa na
wniosek o jego ekstradycjĊ16.
Egipt
Protesty spoáeczne w Egipcie doprowadziáy równieĪ do ustąpienia z urzĊdu prezydenta Hosniego Mubaraka 11 lutego 2011 r. Jednak juĪ wczeĞniej prokurator generalny
Egiptu wprowadziá w Īycie sankcje w postaci zakazu podróĪowania oraz zamroĪenie
10

Bliskie związki Tunezji z Francją wynikają z faktu, iĪ byáa ona do 1956 r, pod protektoratem francuskim.
Guidance to Financial Institutions on Recent Events in Tunisia, FIN-2011-A001, January 20, 2011, http://
www.¿ncen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2011-A001.pdf (15.02.2011); http://global.world-check.
com/articles/2011/01/24/¿ncen-warns-suspect-pep-money-tunisia/ (15.02.2011).
12
Update of Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign Affairs, Media Release, 28.01.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37454 (15.02.2011).
13
Amendment to the Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign AffairS, Media Release, 4.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37566 (15.02.2011).
14
Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji, Dz.Urz. UE, L 28,
2.2.2011, s. 62, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:028:0062:0064:PL: PDF
(31.03.2011).
15
Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji, Dz. Urz.
UE, L 31, 5.2.2011, s. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0001:0012:
PL:PDF (31.03.2011).
16
35 lat dla byáego prezydenta i jego Īony, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/389426,35-lat-wiezieniadla-bylego-prezydenta-i-jego-zony (12.07.2011).
11
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rachunków bankowych wobec byáych ministrów: spraw wewnĊtrznych, budownictwa
mieszkaniowego oraz turystyki17, którzy ustąpili 29 stycznia z rządu.
Szwajcaria wraz z ustąpieniem prezydenta Egiptu poinformowaáa o decyzji swoich
odpowiednich organów dotyczącej zamroĪenia wszelkich aktywów mogących naleĪeü
do prezydenta Egiptu oraz osób pozostających w jego najbliĪszym otoczeniu18. Rzecznik
szwajcarskiego MSZ, Lars Knuchel, poinformowaá, Īe aktywa te zostaáy zamroĪone na
3 lata.
Wedáug brytyjskiego „The Telegraph” byáy egipski prezydent zgromadziá
ponad 3 mld funtów (inni sugerują, Īe moĪe to byü nawet 40 mld funtów, tj. 70 mld
dolarów). ĝrodki te ulokowano w zagranicznych bankach, inwestycjach, záocie i nieruchomoĞciach w Londynie, Nowym Jorku, ParyĪu i Los Angeles19.
Najprawdopodobniej od momentu uĞwiadomienia sobie przez prezydenta
Mubaraka i jego otoczenie, Īe utrzymanie wáadzy moĪe byü problematyczne, do
ogáoszenia ustąpienia przez Mubaraka ze stanowiska trwaáy prace nad ukryciem jego
zagranicznych aktywów. Przepisano je na inne, związane z nim osoby bądĨ transferowano je do krajów Zatoki Perskiej, z których przywódcami Mubarak pozostaje
w bliskich stosunkach. Jako docelowe miejsca przeznaczenia dla rodziny Mubaraka
i ich majątku wymieniaáo siĊ Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz ArabiĊ Saudyjską.
Jednak obecnie ze wzglĊdu na stan zdrowia od 12 kwietnia byáy prezydent Mubarak
leczony jest w kurorcie Szarm El-Szejk. Hosni Mubarak oskarĪony jest o przyczynienie siĊ do Ğmierci protestujących przeciwko jego rządom i naduĪywanie wáadzy20.
W dwuznacznej sytuacji znalazáy siĊ wáadze brytyjskie, które zwlekaáy z zajĊciem stanowiska wobec majątku Mubaraka zgromadzonego (czytaj: ukrytego) na terenie Wielkiej Brytanii. NaleĪy pamiĊtaü, iĪ Suzanne Mubarak jest w poáowie Walijką, a
ich dwaj synowie, Gamal oraz Alaa, prawdopodobnie posiadają brytyjskie paszporty21.
Brytyjskie Foreign Of¿ce uznaáo, Īe dziaáania ze strony Wielkiej Brytanii
w stosunku do aktywów Mubaraka mogą byü podejmowane jedynie na o¿cjalny wniosek rządu egipskiego, Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych,
podkreĞlając jednoczeĞnie, Īe taki wniosek ze strony egipskiej dotychczas nie wpáynąá22. Mimo to Serious Fraud Of¿ce, brytyjski urząd ds. walki z oszustwami ¿nanso17

Zob.: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/320562,wladze-egiptu-zapowiadaja-ustepstwa-izamrazaja-konta-ludzi-rezimu.html (4.02.2011); http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9102776,
Sledza_fortune_Mubaraka__Zgromadzil_wiecej__niz_Bill.html (14.02.2011).
18
Federal Council orders freezing of any assets of Egypt's former President Hosni Mubarak in Switzerland,
Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 11.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/
home/recent/media/single.html?id=37632 (14.02.2011). Zob. http://wiadomosci.onet.pl/raporty/rewolucjaw-swiecie-muzulmanskim/szwajcaria-zamrozila-konta-obalonego-mubaraka,1,4172093,wiadomosc.
html (14.02.2011); http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/321841,szwajcaria-zamraza-aktywaobalonego-prezydenta.html (14.02.2011).
19
P. Inman, Mubarak family fortune could reach $70bn, say experts, „The Guardian”, 4.02.2011, http://
www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/hosni-mubarak-family-fortune?INTCMP=SRCH (14.02.2011). Zob. :
P. Sherwell, R. Mendick, N. Meo, Hosni Mubarak used last 18 days in power to secure his fortune, „The Telegraph”,
12.02.2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8320912/EgyptHosni-Mubarak-used-last-18-days-in-power-to-secure-his-fortune.html (14.02.2011).
20
Obalony prezydent Egiptu ma raka Īoáądka, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/389218,Obalonyprezydent-Egiptu-ma-raka-zoladka (12.07.2011).
21
Zob. P.: Sherwell, R. Mendick, N. Meo, Hosni Mubarak…
22
Wywiad z Alistairem Burtem, ministrem spraw zagranicznych ds. Bliskiego Wschodu, w BBC Radio
4, http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=550956982 (14.02.2011). Zob. P. Swami,
R. Spencer, Vince Cable calls for international action to locate Mubarak billions, „The Telegraph”,
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wymi i korupcją, podjąá czynnoĞci Ğledcze wobec podmiotów powiązanych z rodziną
byáego prezydenta Egiptu23.
W dniu 21 marca 2011 r. zostaáa przyjĊta Decyzja Rady 2011/172/WPZiB dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie24 nakazująca objĊcie Ğrodkami ograniczającymi osoby w niej wskazane (19 osób, w tym byáy prezydent Mubarak oraz
czáonkowie jego rodziny) jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie egipskich paĔstwowych Ğrodków ¿nansowych. Tego samego dnia zostaáo przyjĊte Rozporządzenie
Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie25.
Libia
Kolejnym paĔstwem, w którym protesty spoáeczne przybraáy rozmiary powstania, jest Libia. Przywódca kraju Muammar al-Kadda¿ utraciá kontrolĊ nad duĪą
czĊĞcią terytorium paĔstwa, a zezwalając na uĪycie siáy wobec pokojowych protestantów (…) straciá teĪ legitymacjĊ wáadzy26. SpoáecznoĞü miĊdzynarodowa nie potra¿áa
podjąü zdecydowanej reakcji przez niemal 2 tygodnie. Jednak Ğrodki ograniczające,
podjĊte wobec Libii, przybraáy najbardziej zaawansowaną formĊ w porównaniu
z krokami podjĊtymi przez poszczególne paĔstwa wobec Tunezji i Egiptu27.
W dniu 21 lutego 2011 r. Szwajcaria podjĊáa decyzjĊ o zablokowaniu na 3 lata
wszelkich aktywów (funduszy i nieruchomoĞci) Kadda¿ego i jego otoczenia (rodziny
i osób z nim wspóápracujących) znajdujących siĊ na terenie tego kraju28.

13.02.2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8321815/EgyptVince-Cable-calls-for-international-action-to-locate-Mubarak-billions.html (14.02.2011); R. Wachman,
I. Black, Where next for Hosni Mubarak? Wealth and fears of prosecution will dictate future, w: „The
Guardian”, 11.02.2011; http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/11/hosni-mubarak-future-prosecutionfears?INTCMP=SRCH (14.02.2011).
23
P. Swami, R. Spencer, Vince Cable calls… „Egipski sąd skazaá Habiba al Adlego, ministra spraw
wewnĊtrznych w rządzie obalonego prezydenta Hosniego Mubaraka, na 12 lat wiĊzienia za pranie pieniĊdzy i oszustwa ¿nansowe. Byáy szef MSW musi takĪe zapáaciü karĊ w wysokoĞci 2,5 mln dolarów.
To pierwszy wyrok skazujący wysokiego rangą przedstawiciela rządu obalonego prezydenta, który
ustąpiá ze stanowiska 11 lutego pod presją masowych demonstracji. (…) WiĊkszoĞü byáych czáonków
egipskiego reĪimu (…) siedzi dziĞ w wiĊzieniu, oskarĪona o korupcjĊ. Mubarak przebywa w szpitalu
w Szarm el Szejk po zawale serca”. Za: P. Kowalczuk, 3 miliardy euro dla powstania, „Rzeczpospolita”,
6.05.2011, http://www.rp.pl/artykul/25,653648-3_miliardy_euro_dla_powstania_.html (06.05.2011).
24
Decyzja Rady 1011/172/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie, Dz.Urz. UE, L
76, 22.3.2011, s. 63, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0063:0067:PL:
PDF (12.07.2011).
25
Rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie, Dz.Urz. UE,
L 76, 22.3.2011, s. 4, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0004:0012:PL
:PDF (12.07.2011).
26
P. Sasnal, Kryzys w Libii a reakcje spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, „Biuletyn PISM” 2011, nr 20 (769).
27
WiĊcej o podjĊtych sankcjach gospodarczych wobec Libii: M. Menkes, Polityczne znaczenie sankcji
gospodarczych wobec Libii, „Biuletyn PISM” 2011, nr 24 (773).
28
W Rozporządzeniu zostaáo wymienionych 29 osób ¿zycznych. Zob. Verordnung über Massnahmen
gegen gewisse Personen aus Libyen vom 21. Februar 2011; The Federal Council condemns the use of force
against the Libyan people and has blocked any assets held by Moammar Gadda¿ in Switzerland, Federal
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Na początku marca wáadze Szwajcarii, w związku z przyjĊciem 26 lutego
tego roku sankcji wobec Libii przez RadĊ BezpieczeĔstwa ONZ, zmieniáy swoje
Rozporządzenie z 21 lutego. Rada Federacji przyjĊáa odpowiednie Ğrodki w celu
wykonania sankcji ONZ. W tym celu, aby zapobiec wsparciu ¿nansowemu przywódcy Libii, Szwajcaria uzupeániáa Rozporządzenie o dodatkowy zakaz zabraniający transferu (lub przekazania Ğrodków w inny sposób) funduszy bezpoĞrednio
lub poĞrednio dostĊpnych dla osób ¿zycznych wymienionych w zaáączniku do tego
Rozporządzenia29.
W dniu 25 lutego 2011 r. prezydent Stanów Zjednoczonych wydaá dekret, na którego mocy zostaáy zamroĪone aktywa przywódcy Libii i osób z jego otoczenia, a takĪe
wprowadzono zakaz dokonywania transakcji przez te osoby bądĨ w ich imieniu. Dekret
obejmuje oprócz Muammara al-Kadda¿ego równieĪ czterech czáonków jego rodziny,
wysokiej rangi urzĊdników oraz inne osoby wspóápracujące z reĪimem i ich rodziny30.
Zablokowane zostaáy równieĪ aktywa libijskiego rządu oraz Banku Centralnego31.
PotĊpienie aktów przemocy przeciwko libijskiej ludnoĞci cywilnej znalazáo wyraz
w Rezolucji 1970 (2011) przyjĊtej 26 lutego 2011 r. przez RadĊ BezpieczeĔstwa ONZ.
Wprowadzone za jej poĞrednictwem sankcje obejmują embargo na broĔ i materiaáy wojskowe oraz zakaz podróĪy (16 osób) i zamroĪenie aktywów wybranych osób (6 osób)32.
Na podstawie Rezolucji ONZ równieĪ Unia Europejska ustanowiáa sankcje
wobec Libii. Jednak w porównaniu z sankcjami ONZ, Unia Europejska na mocy
Decyzji Rady UE nr 2011/137/WPZB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków
ograniczających w związku z sytuacją w Libii rozszerzyáa zakres podmiotowy zakazu
podróĪy o 10 osób oraz zakres zamroĪenia aktywów o 2033.
Syria
Syria jest kolejnym krajem na Bliskim Wschodzie, w którym czĊĞü spoáeczeĔstwa podjĊáa próbĊ obalenia autorytarnego reĪimu prezydenta Baszara al-Asada, przed-

Department of Foreign Affairs, Media Release, z 24.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37795 (30.03.2011).
29
Verordnung über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen Änderung vom 4. März 2011; Sanctions
against Libya, Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 04.03.2011, http://www.eda.admin.
ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=37958 (30.03.2011). Zob. Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen vom 30. März 2011.
30
Lista podmiotów (osób ¿zycznych i prawnych) podlegających sankcjom w nastĊpnych dniach ulegaáa
rozszerzeniu. Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Libya, Executive Order
13566 of February 25, 2011, Federal Register, Vol. 76, No. 41, http://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Documents/2011_libya_eo.pdf (30.03.2011).
31
General License no. 1A Authorizing Transactions Related to Third-Country Libyan-Owned or Controlled
Banks, OFAC, http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/libya2_gl1.pdf
(31.03.2011).
32
Resolution 1970 (2011), Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011, http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement (31.03.2011).
33
Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających w związku
z sytuacją w Libii, Dz. Urz. UE, L 58, 3.3.2011, s. 53, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0053:0062:PL:PDF (31.03.2011); zob. Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2
marca 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Libii, Dz. Urz. UE, L 58, 3.3.2011,
s. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0001:0013:PL:PDF (31.03.2011).
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stawiciela rodziny pozostającej u wáadzy od 1971 roku34. Narodowa rebelia jest jednak
maáo prawdopodobna z powodu niskiej skali protestów, podziaáu opozycji, konsolidacji
siá reĪimu, podziaáów etniczno-wyznaniowych i interesów paĔstw trzecich. Aby wybucháa, armia musiaáaby stanąü po stronie opozycji, a nawet wówczas mogáyby rozgorzeü
konÀikty wyznaniowe (…). Obecnie najbardziej prawdopodobne jest, Īe reĪim przetrwa,
choü w osáabionej formie35.
W związku z brutalnymi represjami wobec protestujących przeciwko rządowi
demonstrantom, Unia Europejska naáoĪyáa na początku maja br. sankcje na 13 wysokich
przedstawicieli syryjskich wáadz. Zakres sankcji dotyczy zakazu podróĪowania (zakaz
wydawania wiz wjazdowych na teren paĔstw czáonkowskich UE), zamroĪenia Ğrodków ¿nansowych i zasobów gospodarczych osób znajdujących siĊ na liĞcie oraz zakaz
pomocy technicznej, czyli udzielania wszelkiego wsparcia technicznego i obsáugi technicznej (doradztwo, szkolenia). Pierwotnie lista UE nie objĊáa prezydenta Syrii Baszara
al-Assada. Dopiero 23 maja 2011 r. w lista osób objĊtych Ğrodkami ograniczającymi
zostaáa rozszerzona o kolejne 10 osób, w tym prezydenta36.
W maju równieĪ Stany Zjednoczone wprowadziáy sankcje wobec wysokich
przedstawicieli syryjskich wáadz. Na listĊ osób objĊtych sankcjami zostaáo wpisanych
12 podmiotów, w tym 10 osób ¿zycznych wraz z prezydentem Syrii37.

Rola Szefa Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w kontekĞcie wykrywania
i zwalczania przestĊpstw popeánionych przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
Przemiany zachodzące w paĔstwach Afryki Póánocnej i Bliskiego Wschodu oraz
dziaáania podejmowane przez poszczególne podmioty miĊdzynarodowe w zakresie bezBaszar al-Asad przejąá wáadzĊ po Ğmierci ojca Hafeza al-Asada w 2000 r., który objąá urząd prezydenta
22 lutego 1971 r. w wyniku puczu dokonanego w listopadzie 1970 r.
35
P. Sasnal, Kryzys w Syrii: siáy polityczne i scenariusze, „Biuletyn PISM” 2011, nr 68 (117).
36
Decyzja Rady 2011/273/WPZiB z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających wobec
Syrii, Dz.Urz. UE, L 121, 10.5.2011, s. 23, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0011:0014:PL:PDF (07.06.2011); Decyzja wykonawcza Rady 2011/302/WPZiB z dnia
23 maja 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie Ğrodków ograniczających wobec
Syrii, Dz.Urz. UE, L 136, 24.5.2011, s. 91, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0091:0094:PL:PDF (07.06.2011); Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/302/WPZiB
z dnia 23 maja 2011 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie Ğrodków ograniczających
wobec Syrii, Dz. Urz. UE, L 164, 24.6.2011, s. 20, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2011:164:0020:0021:PL:PDF (30.06.2011). Rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, Dz.Urz. UE, L 121, 10.5.2011, s. 1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0001:0010:PL:PDF (07.06.2011); Rozporządzenie
wykonawcze Rady (UE) nr 504/2011 z dnia 23 maja 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE)
nr 442/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, Dz.Urz. UE, L 136, 24.5.2011,
s. 45, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0045:0047:PL:PDF (07.06.2011);
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 504/2011 z dnia 23 maja 2011 r dotyczącego
wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją
w Syrii, Dz.Urz. UE, L 164, 24.6.2011, s. 17, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
1:164:0017:0018:PL:PDF (30.06.2011).
37
Blocking Property of Certain Persons With Respect to Human Rights Abuses in Syria, Executive Order
13572 of April 29, 2011, http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13572.
pdf (23.05.2011); Blocking Property of Certain Persons with Respect to Human Rights Abuses in Syria,
Executive Order, The White House, Of¿ce of the Press Secretary, May 18, 2011, http://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria_eo_05182011.pdf (23.05.2011).
34
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pieczeĔstwa ¿nansowego pozwalają na wyjaĞnienie pojĊcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Person, PEP).
Przepáyw funduszy z jednej instytucji ¿nansowej do drugiej, znajdującej siĊ na
drugim kraĔcu Ğwiata, dziĊki elektronicznemu systemowi rozliczeĔ sprawia, Īe równieĪ
w Polsce mogą byü lokowane fundusze pochodzące z czynów przestĊpnych popeánionych
przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
W Polsce organami administracji rządowej wáaĞciwymi w tej materii są minister wáaĞciwy do spraw instytucji ¿nansowych, jako naczelny organ informacji ¿nansowej, oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Szef Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego, jako organ centralny administracji rządowej, równieĪ powinien zająü
siĊ podejrzanymi transferami osób okreĞlanych jako PEP. Wynika to z naáoĪonych na
niego ustawowych zadaĔ (art. 5 ust 1 pkt 2 lit. b i c38), miĊdzy innymi rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania przestĊpstw godzących w podstawy ekonomiczne paĔstwa
i przestĊpstw korupcji osób peániących funkcje publiczne, jeĞli moĪe to godziü w bezpieczeĔstwo paĔstwa, oraz Ğciganie sprawców tych przestĊpstw.
Organy informacji ¿nansowej mają charakter administracyjny39 i nie mogą realizowaü czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych. Takie uprawnienie posiada natomiast Szef
ABW i dlatego organy te powinny wspóápracowaü na rzecz zwalczania przestĊpstw stanowiących zagroĪenie dla podstaw ekonomicznych paĔstwa polskiego. Tym bardziej, Īe
art. 5 ust 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz
¿nansowaniu terroryzmu przewiduje moĪliwoĞü oddelegowania pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i organów podlegáych lub nadzorowanych przez ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych oraz Szefa ABW, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym
do spraw instytucji ¿nansowych, do pracy w jednostce organizacyjnej wyodrĊbnionej
w strukturze Ministerstwa Finansów, tj. w Departamencie Informacji Finansowej.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe chĊü osiągniĊcia korzyĞci osobistych przez nieuczciwe osoby
piastujące wysokie stanowiska paĔstwowe i urzĊdnicze ma szkodliwy wpáyw na procesy
decyzyjne w sprawach politycznych, spoáecznych i gospodarczych, które mogą stanowiü
potencjalne zagroĪenie dla porządku konstytucyjnego i áadu ekonomicznego paĔstwa polskiego, Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego powinna braü pod uwagĊ fakt, Īe osoby
te mogą byü postrzegane jako osoby o podwyĪszonym ryzyku (patrz rozdziaá: PEP rezydent czy nierezydent stanowi wiĊksze zagroĪenie dla polskiego systemu ¿nansowego?)
w kontekĞcie zwalczania przestĊpstw ekonomicznych i korupcyjnych.

Politically Exposed Person. Kim jest osoba zajmująca eksponowane
stanowisko polityczne?
Skandale ¿nansowe, których bohaterami są dyktatorzy, wysocy rangą politycy,
a takĪe urzĊdnicy paĔstwowi na caáym Ğwiecie, sprawiáy, Īe osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne zostaáy zaliczone do klientów instytucji ¿nansowych o podwyĪszonym ryzyku.
Regulacje dotyczące naleĪytej starannoĞci wobec osób zajmujących eksponowane
stanowiska polityczne (ang. PEP due diligence) biorą swój początek z doĞwiadczenia

38

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U.
z 2010 r., Nr 29, poz. 154.
39
Jednostki analityki ¿nansowej mogą mieü charakter administracyjny, policyjny, sądowo-prokuratorski
lub mieszany.
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szwajcarskich instytucji ¿nansowych w związku z prowadzeniem rachunków byáego
prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa i jego rodziny. Szacuje siĊ, Īe dyktator zdefraudowaá od 5 do 10 mld dolarów. Skandal związany z tym faktem rzuciá cieĔ na banki
szwajcarskie, przyczyniając siĊ do powstania potrzeby oceny ryzyka związanego z prowadzeniem rachunków dla osób okreĞlanych jako PEP.
Istnieje jednak problem z precyzyjnym zde¿niowaniem klientów instytucji ¿nansowych o podwyĪszonym ryzyku odnoĞnie do moĪliwoĞci prania pieniĊdzy pochodzących z czynów przestĊpnych, popeánionych w związku z zajmowanymi przez nich eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z tego powodu identy¿kacja klientów okreĞlonych jako PEP powinna stanowiü dla instytucji ¿nansowych waĪny element ich polityki zgodnoĞci (ang. compliance policy) z obowiązującymi standardami miĊdzynarodowymi.
Z punktu widzenia Polski regulacje prawne odnoszące siĊ do osób peániących eksponowane stanowiska polityczne lub z nimi powiązanych moĪna przedstawiü w nastĊpujący sposób:
• na poziomie miĊdzynarodowym:
– Organizacja Narodów Zjednoczonych – Konwencja ONZ przeciwko korupcji
z 2003 roku40;
– Grupa Specjalna ds. Przeciwdziaáania Praniu PieniĊdzy (Financial Action Task
Force, FATF) – 40 Rekomendacji FATF41 oraz 9 Specjalnych Rekomendacji FATF42;
• na poziomie Unii Europejskiej:
– Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paĨdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziaáania korzystaniu z systemu ¿nansowego w celu prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu43,
– Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca Ğrodki
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do de¿nicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak
równieĪ w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad
naleĪytej starannoĞci wobec klienta oraz wyáączenia z uwagi na dziaáalnoĞü ¿nansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie44;
• na poziomie krajowym:

40
Konwencja ONZ przeciwko korupcji, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action
=get&iid=1292 (05.05.2011).
41
FATF 40 Recommendations, FATF, 2003, http://www.fatf-ga¿.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF
(28.04.2011).
42
FATF IX Special Recommendations, FATF, 2001, http://www.oecd.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf
(28.04.2011).
43
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paĨdziernika 2005 r. w sprawie przeciwdziaáania korzystaniu z systemu ¿nansowego w celu prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu,
Dz.U. UE L 309, 25.11.2005, art. 3 pkt 8, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
5:309:0015:0036:PL:PDF (28.04.2011).
44
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca Ğrodki wykonawcze do Dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do de¿nicji „osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne”, jak równieĪ w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych
zasad naleĪytej starannoĞci wobec klienta oraz wyáączenia z uwagi na dziaáalnoĞü ¿nansową prowadzoną
w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, Dz.U. UE L 214, 04.08.2006, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:PL:PDF (06.05.2011).
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– Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz
¿nansowaniu terroryzmu45 (dalej: ustawa),
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny46.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wĞród norm miĊdzynarodowych pierwszorzĊdne znaczenie
dla prawodawstwa polskiego mają normy przyjĊte na forum UE, które wdraĪają standardy FATF w przedmiotowym zakresie.

Politically Exposed Person – de¿nicje
Konwencja ONZ przeciwko korupcji z 2003 roku przyjĊáa de¿nicje odnoszące siĊ
do funkcjonariuszy publicznych, zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz funkcjonariuszy publicznych organizacji miĊdzynarodowych. Konwencja szeroko interpretuje
wymienionych funkcjonariuszy jako osoby peániące funkcje publiczne47.
W Polsce podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego zwalcza siĊ przestĊpczoĞü korupcyjną, w tym funkcjonariuszy publicznych, jest Kodeks karny z 1997 roku48.
W ustawie tej przepisy dotyczące przestĊpstw korupcyjnych zawarto w rozdziaáach: XXIX
– „PrzestĊpstwa przeciwko dziaáalnoĞci instytucji paĔstwowych oraz samorządu teryUstawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu,
Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276.
46
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
47
Funkcjonariusz publiczny oznacza: (i) kaĪdą osobĊ peániącą obowiązki ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub sądownicze w PaĔstwie Stronie, na jakimkolwiek szczeblu, zarówno z powoáania, jak i z wyboru, zarówno na zasadach staáych, jak i tymczasowych, zarówno za wynagrodzeniem, jak
i bez wynagrodzenia; (ii) kaĪdą inną osobĊ wykonującą funkcjĊ publiczną, w tym dla agencji publicznej
lub przedsiĊbiorstwa paĔstwowego, bądĨ teĪ peániącą sáuĪbĊ publiczną w rozumieniu prawa wewnĊtrznego PaĔstwa Strony i zgodnie z zastosowaniem wáaĞciwego prawa PaĔstwa Strony; (iii) kaĪdą inną osobĊ
okreĞloną jako funkcjonariusz publiczny w prawie wewnĊtrznym PaĔstwa Strony. Ponadto funkcjonariusz publiczny moĪe oznaczaü kaĪdą osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną lub sáuĪbĊ publiczną w rozumieniu prawa wewnĊtrznego PaĔstwa Strony i zgodnie z zastosowaniem wáaĞciwego prawa PaĔstwa Strony
(art. 2 lit. a). Zagraniczny funkcjonariusz publiczny oznacza kaĪdą osobĊ peániącą obowiązki ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub sądownicze w obcym paĔstwie, zarówno z powoáania, jak
i z wyboru; oraz kaĪdą osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną w paĔstwie obcym zarówno w agencji publicznej
lub przedsiĊbiorstwie paĔstwowym (art. 2 lit. b). Funkcjonariusz publicznej organizacji miĊdzynarodowej
oznacza miĊdzynarodowego urzĊdnika paĔstwowego lub kaĪdą osobĊ upowaĪnioną przez daną organizacjĊ
do wystĊpowania w jej imieniu (art. 2 lit. c). Zob.: Konwencja ONZ przeciwko korupcji, art. 2.
48
Kodeks karny de¿niuje funkcjonariusza publicznego jako: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posáa, senatora, radnego; 3) posáa do Parlamentu Europejskiego; 4) sĊdziego, áawnika, prokuratora,
funkcjonariusza ¿nansowego organu postĊpowania przygotowawczego lub organu nadrzĊdnego nad
¿nansowym organem postĊpowania przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowego,
syndyka, nadzorcĊ sądowego i zarządcĊ, osobĊ orzekającą w organach dyscyplinarnych dziaáających na
podstawie ustawy; 5) osobĊ bĊdącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu paĔstwowego
lub samorządu terytorialnego, chyba Īe peáni wyáącznie czynnoĞci usáugowe, a takĪe inną osobĊ w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; 6) osobĊ bĊdącą pracownikiem
organu kontroli paĔstwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba Īe peáni wyáącznie
czynnoĞci usáugowe; osobĊ zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji paĔstwowej; 7) funkcjonariusza organu powoáanego do ochrony bezpieczeĔstwa publicznego albo funkcjonariusza SáuĪby
WiĊziennej; 8) osobĊ peániącą czynną sáuĪbĊ wojskową; 9) pracownika miĊdzynarodowego trybunaáu
karnego, chyba Īe peáni wyáącznie czynnoĞci usáugowe (art. 115 § 13). Ponadto Kodeks karny de¿niuje
osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną jako funkcjonariusza publicznego, czáonka organu samorządowego,
osobĊ zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej Ğrodkami publicznymi, chyba Īe wykonuje
wyáącznie czynnoĞci usáugowe, a takĪe inną osobĊ, której uprawnienia i obowiązki w zakresie dziaáalnoĞci publicznej są okreĞlone lub uznane przez ustawĊ lub wiąĪącą Rzeczpospolitą Polską umowĊ miĊdzynarodową (art. 115 §19).
45
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torialnego” (art. 228 - 231 kk), XXI – „PrzestĊpstwa przeciwko wyborom i referendum”
(art. 250a kk) oraz XXXVI – „PrzestĊpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” (296,
296a, 296b, 302, 305 kk). W rozdziale XXIX Kodeksu karnego wyróĪniono 5 podstawowych form korupcji: sprzedajnoĞü urzĊdnicza, przekupstwo, páatna protekcja, handel
wpáywami, przekroczenie uprawnieĔ lub niedopeánienie obowiązków49.
Przepisy zawarte zarówno w Konwencji ONZ, jak i Kodeksie karnym, dotyczą wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Jednak podkreĞlenia wymaga fakt, Īe
osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne stanowią ekskluzywną grupĊ
i tym bardziej powinny byü traktowane przez instytucje ¿nansowe w sposób szczególny. Osoby te zostaáy zde¿niowane w takich dokumentach jak: 40 Rekomendacji FATF
(6. Rekomendacja) oraz wspomnianych juĪ: dyrektywie 2005/60/WE z 26 paĨdziernika
2005 r. i ustawie z 16 listopada 2000 r.
Zgodnie z definicją przyjĊtą przez FATF za osobĊ zajmującą ek sponowa ne
st a nowisko polit ycz ne uwaĪa siĊ osobĊ, która peáni lub peániáa prominentne funkcje publiczne w obcym kraju, np. gáowy paĔstwa lub rządu, wysokie stanowisko polityczne, rządowe, sądownicze lub wojskowe, a takĪe osobĊ wchodzącą w skáad kadry
zarządzającej przedsiĊbiorstw paĔstwowych oraz bĊdącą waĪnym czáonkiem partii
politycznych. Powiązania gospodarcze wymienionych osób z czáonkami rodzin oraz
bliskimi wspóápracownikami równieĪ stanowią potencjalne zagroĪenie dla reputacji
instytucji ¿nansowych, podobnie jak te, które tworzą same osoby okreĞlone mianem
PEP. FATF czyni jednak zastrzeĪenie, Īe powyĪsza de¿nicja nie znajduje zastosowania
wobec osób zajmujących stanowiska Ğredniego i niĪszego szczebla50.
We wspomnianej dyrektywie 2005/60/WE zde¿niowano osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne jako osoby ¿zyczne, które sprawują lub sprawowaáy znaczące funkcje publiczne, czáonków ich najbliĪej rodziny oraz osoby znane jako bliscy
wspóápracownicy tych osób51.
Natomiast w polskim prawodawstwie, zgodnie z art. 2 pkt 1f ustawy, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne zostaáy zde¿niowane jako osoby ¿zyczne
i dotyczy to:
• szefów paĔstw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastĊpców ministrów,
czáonków parlamentu, sĊdziów sądów najwyĪszych, trybunaáów konstytucyjnych
oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarĪeniu,
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, czáonków trybunaáów obrachunkowych,
czáonków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d’affairs oraz
wyĪszych o¿cerów siá zbrojnych, czáonków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiĊbiorstw paĔstwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje
publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania speániania przesáanek okreĞlonych
w tych przepisach,

49
Poradnik antykorupcyjny dla urzĊdników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010, s. 17, http://
antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=10292 (05.04.2011).
50
FATF 40 Recommendations, tamĪe, s. 5-6, 17, 22; zob. Methodology for Assessing Compliance with the
FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations, FATF, February 2009, s. 19-20, 69,
http://www.fatf-ga¿.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf (28.04.2011).
51
Dyrektywa 2005/60/WE …, art. 3 pkt 8, zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy 2006/70/WE za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i instytucje, wymienione w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE,
nie są zobowiązane uznawaü osób, które przynajmniej od roku nie sprawują juĪ znaczących funkcji publicznych. Zob. Dyrektywa Komisji 2006/70/WE…
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maáĪonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym poĪyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, maáĪonków tych
rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym poĪyciu,
osób, które pozostają lub pozostawaáy z osobami, o których mowa w lit. a, w Ğcisáej wspóápracy zawodowej lub gospodarczej, lub są wspóáwáaĞcicielami podmiotów prawa, a takĪe jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeĪeli
zostaáy one zaáoĪone na rzecz tych osób – mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”52.

Dlaczego stosuje siĊ szerszą de¿nicjĊ PEP?
Bank ĝwiatowy zakáada, Īe rocznie przez system ¿nansowy Ğwiata przepáywa 1 bilion dolarów pochodzących z przestĊpstw korupcyjnych. Fundusze te nie
zawsze mogą zostaü wykryte, gdyĪ ich prawdziwe Ĩródáo pochodzenia lub rzeczywisty bene¿cjent53 pozostają nierozpoznane, a zyski z obrotu tymi Ğrodkami o¿cjalnie czerpie ogniwo poĞrednie. Zakáadając poprawnoĞü zaáoĪeĔ Banku ĝwiatowego,
oznacza to, Īe osoby piorące fundusze pochodzące z korupcji wykorzystują do tego
celu bardziej zaawansowane schematy oraz niski poziom zgodnoĞci stosowanych
standardów z obowiązującymi standardami miĊdzynarodowymi, w tym dotyczących PEP, a takĪe Īe obowiązujące rozwiązania systemowe nie są w stanie zapewniü wiĊkszej wykrywalnoĞci tych funduszy54.
W związku z powyĪszym, zgodnie ze standardami miĊdzynarodowymi do
grupy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zalicza siĊ rodzinĊ
tych osób oraz ich najbliĪszych wspóápracowników, pozostających w krĊgu najwiĊkszego zaufania, którzy potencjalnie mogą dla nich tworzyü sieü powiązaĔ biznesowych. DziĊki tym powiązaniom osoba zajmująca eksponowane stanowisko
polityczne uzyskuje dostĊp do usáug ¿nansowych poprzez wykorzystywanie innych
osób, spóáek ¿kcyjnych lub innych podmiotów prawnych. Dlatego teĪ oceny ryzyka
przeprowadzane przez instytucje obowiązane wymagają uwzglĊdnienia moĪliwoĞci utraty wiarygodnoĞci i reputacji w przypadku Ğwiadczenia usáug osobom zde¿niowanym jako PEP, wliczając do tej grupy równieĪ czáonków rodziny i wspóápracowników.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z art. 2 pkt. 1a ustawy za bene¿cjenta rzeczywistego uwaĪa siĊ:
„a) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które są wáaĞcicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolĊ nad klientem albo mają wpáyw na osobĊ ¿zyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub
prowadzona jest dziaáalnoĞü,
b) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które są udziaáowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo gáosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoĞci powyĪej 25% w tej osobie prawnej, w tym
za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spóáek, których papiery wartoĞciowe są w obrocie
zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania
informacji, a takĪe podmiotów Ğwiadczących usáugi ¿nansowe na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii
Europejskiej albo paĔstwa równowaĪnego - w przypadku osób prawnych,
c) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które sprawują kontrolĊ nad co najmniej 25% majątku –
w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartoĞciami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartoĞci, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynnoĞci, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ¿nansowymi”.
54
T.S. Greenberg, L. Gray, Stolen Asset Recovery. Politically Exposed Persons. A Policy Paper on
Strengthening Preventive Measures, Washington DC 2009, s. 17.
52
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Osoby z krĊgu zaufania osób peániących eksponowane funkcje polityczne są
róĪnie zde¿niowane. Konwencja ONZ traktuje je ogólnie jako osoby wspóápracujące
z funkcjonariuszami publicznymi55. Wprawdzie 6. Rekomendacja FATF nie odnosi siĊ
bezpoĞrednio do osób z krĊgu zaufania, jednak de¿nicja przedstawiona w Sáowniczku
prezentuje czáonków rodziny oraz bliskich wspóápracowników jako osoby niosące
z sobą takie samo ryzyko utraty reputacji, jak osoby okreĞlone jako PEP56.
NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ, Īe Konwencja ONZ oraz Rekomendacje FATF
nie ograniczają pokrewieĔstwa w przypadku powiązaĔ rodzinnych, co ma znaczenie w przypadku krajów (kultur) praktykujących utrzymanie bliskich stosunków
w ramach rodzin wielopokoleniowych. ZawĊĪenie w takich przypadkach grupy osób
z krĊgu zaufania PEP byáoby niezasadne.
Na poziomie Unii Europejskiej dyrektywa Komisji 2006/70/WE ustanawiająca Ğrodki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE doprecyzowuje jednak de¿nicjĊ
czáonków najbliĪszej rodziny do maáĪonka, partnera traktowanego przez prawo krajowe jak maáĪonka, dzieci i ich maáĪonków(partnerów) oraz rodziców (art. 2 ust. 2).
RównieĪ de¿nicja osób znanych jako bliscy wspóápracownicy zostaáa uĞciĞlona do
osób ¿zycznych, które utrzymują stosunki biznesowe z PEP, w tym są wspóábene¿cjentami podmiotów prawnych lub porozumieĔ prawnych, albo teĪ są jedynymi bene¿cjentami podmiotów prawnych lub porozumieĔ prawnych, których rzeczywistym
bene¿cjentem pozostaje PEP (art. 2 ust. 3).
Polskie zapisy ustawowe w tej kwestii odnoszą siĊ do maáĪonków, osób pozostających we wspólnym poĪyciu, rodziców i dzieci osób uznanych za PEP, a takĪe maáĪonków tych rodziców i dzieci lub osób pozostających z nimi we wspólnym poĪyciu.
Bliscy wspóápracownicy zaĞ zostali okreĞleni jako osoby wspóápracujące z PEP zawodowo, gospodarczo lub wspóáwáaĞciciele podmiotów prawa, a takĪe jedynyni uprawnionieni do majątku podmiotów prawa, jeĪeli zostaá on zaáoĪony na rzecz tych osób.

PrzestĊpstwa korupcyjne a proceder prania pieniĊdzy
Korupcja i pranie pieniĊdzy są procederami ĞciĞle z sobą powiązanymi ze
wzglĊdu na powód, dla którego są popeániane – korzyĞü osobistą. Pranie pieniĊdzy
pochodzących z przestĊpstw korupcyjnych, potocznie zwanych brudnymi pieniĊdzmi,
ma za zadanie ukryü ich nielegalne pochodzenie. Skuteczne poddanie dochodów
pochodzących z popeánionych przestĊpstw korupcyjnych procesowi prania pieniĊdzy
moĪe pozwoliü przestĊpcom na bezpieczne ich wykorzystywanie dla wáasnych celów.
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziaáania Praniu PieniĊdzy, dostrzegając związek pomiĊdzy przestĊpstwami korupcyjnymi a praniem pieniĊdzy, zaleca stosowanie
swoich rekomendacji w celu wykrywania i zwalczania korupcji57.

55
Nota interpretacyjna do Konwencji ONZ przeciwko korupcji definiuje termin bl i s c y w s p ó á p r a c own i c y jako osoby lub ¿rmy blisko powiązane z osobami, którym powierzono znaczące funkcje publiczne
(A/58/422/Add.1, para. 50). Za: Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention
against Corruption, United Nations, New York 2006, s. 238, przypis 127, http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf (06.05.2011).
56
FATF 40 Recommendations, s. 17.
57
Corruption. A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to
support the ¿ght against Corruption, FATF 2010, s. 2, http://www.oecd.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf
(28.04.2011).
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W związku z powyĪszym zagadnienia związane z korupcją są równieĪ rozpatrywane przez FATF podczas procesu dokonywania wzajemnej oceny poszczególnych
paĔstw pod kątem zgodnoĞci ich systemów przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy i ¿nansowaniu terroryzmu (AML/CFT) ze standardami rekomendowanymi przez tĊ organizacjĊ, w tym moĪliwoĞcią oceny skutecznoĞci systemu AML/CFT. Na tĊ ocenĊ wpáywa
prowadzenie i analiza statystyk dotyczących raportów o podejrzanych transakcjach
w powiązaniu z liczbą prowadzonych postĊpowaĔ i wyroków skazujących za pranie
pieniĊdzy oraz sumy skon¿skowanych kwot w związku z praniem pieniĊdzy lub popeánieniem przestĊpstw bazowych, w tym korupcja i przekupstwo (32. Rekomendacja)58.
Grupa Specjalna bierze równieĪ pod uwagĊ, czy dane paĔstwo posiada odpowiedni system Ğrodków sáuĪący zapobieganiu i zwalczaniu korupcji oraz respektuje
zasady przejrzystoĞci, dobrego zarządzania oraz zachowania reguá etycznych i profesjonalnych, a takĪe czy dysponuje skutecznym systemem sądowniczym.
WyĪej wymienione elementy mają wpáyw na skuteczne realizowanie poszczególnych rekomendacji FATF, dlatego teĪ wszelkie uchybienia i braki w tym zakresie
mają wpáyw na postrzeganie jakoĞci systemu AML/CFT danego paĔstwa.

Politically Exposed Person a proceder prania pieniĊdzy
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne stanowią szczególną kategoriĊ klientów o podwyĪszonym ryzyku w kontekĞcie przestĊpstw korupcyjnych
i procederu prania pieniĊdzy. Prawidáowa identy¿kacja PEP powinna byü wspierana
przez skuteczną procedurĊ naleĪytej starannoĞci wobec klienta (ang. Customer Due
Diligence, CDD). Instytucje obowiązane, w ramach systemu zarządzania ryzykiem
klienta juĪ na etapie otwierania rachunku, a nastĊpnie podczas okresowego badania,
mają obowiązek podjąü czynnoĞci, których celem jest identy¿kacja rzeczywistego
bene¿cjenta przeprowadzanych transakcji. Instytucje te, analizując i oceniając ryzyko,
powinny równieĪ okreĞliü, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne59. Uzupeánieniem dla sprawdzeĔ prowadzonych w ramach tej procedury mogą byü wskazówki i bazy danych organów odpowiedzialnych za wykrywanie
i zwalczanie procederu prania pieniĊdzy60.
Ryzyko ponoszone przez instytucje ¿nansowe w zakresie prowadzenia usáug dla
PEP wynika z moĪliwoĞci naduĪycia przez te osoby swoich uprawnieĔ i wpáywów dla
wáasnego zysku i korzyĞci, ewentualnie dla osób z nią powiązanych, m.in. poprzez
uzyskanie moĪliwoĞci reprezentacji, kontroli lub dostĊpu do interesujących ich podmiotów prawnych.
Osoby okreĞlane jako PEP, chcąc ukryü fundusze pochodzące z popeánienia czynów przestĊpnych (zwáaszcza przestĊpstw korupcyjnych), czĊsto wykorzystują oprócz
osób ze swojego najbliĪszego krĊgu zaufania takĪe poĞredników Ğwiadczących usáugi
ksiĊgowe lub prawne. W tym celu czĊsto wykorzystywane są systemy ¿nansowe
paĔstw, które posiadają najmniej zaawansowane standardy przeciwdziaáania praniu
pieniĊdzy bądĨ ich zapisy są najgorzej egzekwowane.

58

TamĪe.
W tym poprzez przeprowadzenie wywiadu z klientem, sprawdzenie baz danych czy analizĊ ogólnie
dostĊpnych informacji.
60
T. S. Greenberg, L. Gray, Stolen Asset Recovery…, s. 33.
59

V.

OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAēSTWA

191

PEP rezydent czy nierezydent stanowi wiĊksze zagroĪenie dla polskiego
systemu ¿nansowego?
W zawiązku z rozróĪnieniem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowe i zagraniczne (tj. zamieszkujące w innym paĔstwie czáonkowskim
UE lub w paĔstwie trzecim), powstają rozbieĪnoĞci co do interpretacji cytowanych
juĪ zapisów prawnych – dyrektywy 2005/60/WE i ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
W związku z powyĪszym zasadnicze wydaje siĊ pytanie: czy i dlaczego osoby
zajmujące eksponowane stanowiska polityczne posiadające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PEP rezydent) stanowią mniejsze zagroĪenie
wobec wykorzystania krajowego systemu ¿nansowego, niĪ osoby zajmujące podobne
stanowiska posiadające jednak miejsce zamieszkania poza terytorium RP (PEP nierezydent)?
Zgodnie z przedstawionymi wczeĞniej de¿nicjami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, zawartymi w dyrektywie 2005/60/WE oraz ustawie,
wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec klienta (ang. Enhanced Due
Diligence, EDD) stosowane są wobec osób bĊdących PEP na szczeblu zagranicznym
(nierezydentów), standardowe zaĞ Ğrodki bezpieczeĔstwa stosowane są wobec osób
bĊdącymi PEP na szczeblu krajowym (rezydentów).
OdnoĞnie tworzenia list osób bĊdących PEP wypowiedziaá siĊ równieĪ Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który stoi na stanowisku, Īe przepisy prawa
polskiego nie umoĪliwiają objĊcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu równieĪ osób zajmujących
eksponowane stanowiska polityczne mających miejsce zamieszkania na terytorium
RP. Nie jest zatem moĪliwe zastosowanie analogicznych rozwiązaĔ jak wobec danych
osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP, jeĪeli nie wynika to wprost z przepisów prawa61.
Stanowiska zarówno Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), jak
i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prezentują zawĊĪającą interpretacjĊ zagadnienia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
i nie uwzglĊdniają moĪliwoĞci stosowania przez instytucje obowiązane wzmoĪonych
Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne bĊdących rezydentami62.
Ze stanowiskiem GIODO moĪna siĊ zgodziü wyáącznie w czĊĞci dotyczącej
braku moĪliwoĞci uzyskiwania oĞwiadczeĔ od klientów pod rygorem odpowiedzialnoĞci karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym odnoĞnie miejsca
zamieszkania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – w przypadkach, gdy ich miejscem zamieszkania jest terytorium RP63. Wynika to z art. 9e ust. 5
ustawy, który pozwala na odbieranie oĞwiadczenia tylko od osób posiadających status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zamieszkującej poza gra61
Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. DOLiS-035-2138/09/5474/10, dot. list zawierających wykazy osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, http://www.mf.gov.pl/_¿les_/giif/pytania_io/pismo_generalnego_inspektora_ochrony_danych_osobowowych.pdf (23.04.2011).
62
Zob.: J. PyszyĔski, Ochrona danych a ryzyko korupcji, „Rzeczpospolita”, 25.01.2011, http://www.rp.pl/
artykul/599349.html (23.04.2011); M. Krzysztofek, Bank to nie skarbonka na wybory, „Bank. MiesiĊcznik
¿nansowy”, nr 3 (220), marzec 2011.
63
J. PyszyĔski, Ochrona danych a ryzyko...
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nicami RP, oraz z art. 233 § 6 Kodeksu karnego przewidującego rygor odpowiedzialnoĞci karnej wobec osób skáadających faászywe oĞwiadczenia w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy64.
RównieĪ GIIF w odpowiedzi na pytanie ze strony instytucji obowiązanych w jaki
sposób instytucja obowiązana powinna dokonaü wery¿kacji záoĪonego przez klienta
oĞwiadczenia i skąd pozyskaü listĊ [PEP]65 instruuje, Īe instytucje obowiązane mogą
przyjmowaü ww. oĞwiadczenia na piĞmie pod rygorem odpowiedzialnoĞci karnej.
PodkreĞlenia wymaga jednak fakt, Īe ustawa nie wymaga od instytucji obowiązanych
wery¿kacji záoĪonych oĞwiadczeĔ66.
JednakĪe dyskusyjne wydaje siĊ stanowisko GIODO w zakresie moĪliwoĞci zastosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób zajmujących
eksponowane stanowiska polityczne, których miejscem zamieszkania jest terytorium RP.
Na podstawie art. 10a ustawy instytucje obowiązane mają moĪliwoĞü samodzielnego ksztaátowania sposobu analizy i oceny ryzyka klientów w ramach wewnĊtrznej
procedury. W jej wyniku stosują odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego, aby
zapobiec praniu pieniĊdzy lub ¿nansowaniu terroryzmu. WzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego stosowane wobec klientów o podwyĪszonym poziomie ryzyka nie
zostaáy okreĞlone w ustawie, uznano jedynie, Īe instytucja obowiązana, przeprowadzając analizĊ oraz ocenĊ ryzyka klientów, powinna w szczególnoĞci uwzglĊdniü kryteria ekonomiczne, geogra¿czne, przedmiotowe i behawioralne67. Wobec tego instytucja obowiązana moĪe zapisaü w swojej wewnĊtrznej procedurze, Īe osoby zajmujące
eksponowane stanowiska polityczne i zamieszkujące na terytorium RP uznaje za osoby
o podwyĪszonym stopniu ryzyka i w związku z tym stosuje wobec nich wzmoĪone
Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego (art. 9e ust. 1 ustawy)68.
Ponadto, oprócz swobody w ustalaniu sposobu przeprowadzania analizy i oceny
ryzyka klientów, za stosowaniem wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec rezydentów przemawia moĪliwoĞü interpretacji przepisów dyrektywy
2005/60/WE oraz ustawy w sposób rozszerzający. Zarówno dyrektywa, jak i ustawa
nakazują stosowanie wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mające miejsce zamieszkania poza
terytorium RP. JednoczeĞnie nie zabraniają stosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa wobec osób bĊdących rezydentami. Tym samym wydaje siĊ, Īe instytucje
obowiązane powinny mieü moĪliwoĞü stosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa wobec nich, jeĞli uznają to za stosowne69.
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TamĪe.
Pytania instytucji obowiązanych. Pytania ogólne, s. 8, http://www.mf.gov.pl/_¿les_/giif/pytania_io/
pytania_ogolne_v7.pdf (29.04.2011).
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TamĪe.
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Ustawa okreĞla jedynie w kilku przypadkach koniecznoĞü zastosowania wobec klienta wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego, wskazując zarazem konkretne Ğrodki, jakie powinny byü w danej sytuacji zastosowane (zob. art. 9e ust. 2-4 ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu) – w art. 9 ust. 4 uwzglĊdniony jest przypadek klientów bĊdących osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy, tj. mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
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Stosując Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego przewidziane zarówno art. 9 ust. 4 ustawy, jak i zapisane
w wewnĊtrznej procedurze instytucji obowiązanej.
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Ograniczenie de¿nicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne do
nierezydentów (art. 2 pkt 1f ustawy), jakkolwiek nie koliduje z Dyrektywą 2005/60/
WE, jest jednak sprzeczne z „ratio legis”, którym jest w szczególnoĞci przeciwdziaáanie praniu pieniĊdzy, których Ĩródáo – jako przestĊpstwo bazowe – stanowi korupcja70.
De¿nicja osób bĊdących PEP przyjĊta w Dyrektywie 2005/60/WE nie rozróĪnia wprawdzie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowe
i zagraniczne71, jednakĪe EDD są zapisane tylko wobec osób z innych paĔstw czáonkowskich UE lub paĔstw trzecich. Tym samym wobec osób na eksponowanych stanowiskach politycznych na szczeblu krajowym stosowane są standardowe zasady
identy¿kacji klienta72.
Zniesienie rozróĪnienia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na
posiadające i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP pozwoliáoby na:
• ograniczenie ryzyka utraty wiarygodnoĞci przez instytucje obowiązane Ğwiadczące swoje usáugi zarówno zagranicznym, jak i krajowym osobom zajmującym
eksponowane stanowiska polityczne, gdyĪ zagroĪenie wykorzystania systemu
¿nansowego do procederu prania pieniĊdzy pozostaje co najmniej jednakowe ze
strony obydwu grup – jeĞli jest wiĊksze ze strony osób zamieszkujących w Polsce;
przy czym naleĪy pamiĊtaü o tym, Īe powszechnoĞü korupcji w Īyciu gospodarczym poszczególnych krajów bywa róĪna;
• stosowanie jednej wspólnej procedury analizy i oceny ryzyka wobec obydwu grup
osób bĊdących PEP;
• zwiĊkszenie wiarygodnoĞci rządów i ich zaangaĪowania w zwalczanie przestĊpstw korupcyjnych i prania pieniĊdzy.
Rozszerzająca interpretacja przepisów dyrektywy oraz ustawy pozwoliáaby
instytucjom obowiązanym na realną ochronĊ systemu ¿nansowego przed praniem
pieniĊdzy pochodzących z czynów przestĊpnych popeánionych przez osoby zajmujące
eksponowane stanowiska polityczne bĊdące rezydentami i korzystające z polskiego
systemu ¿nansowego. Tym bardziej, Īe równoprawne traktowanie osób posiadających status PEP rezydenta lub nierezydenta jest zalecane przez FATF73 oraz Bank
ĝwiatowy74.
Ponadto stosowanie zawĊĪającej interpretacji przedmiotowych zapisów prawnych przez wáaĞciwe organy paĔstwowe ma jeszcze jeden mankament – powoduje
równieĪ wykluczenie spod kontroli niektórych osób peániących eksponowane stanowiska polityczne, jak np. parlamentarzystów UE. Pomimo zapisu w dyrektywie
Komisji 2006/70/WE, Īe do stanowisk eksponowanych politycznie zalicza siĊ w sto70

TamĪe, s. 19.
De¿nicja PEP wg Dyrektywy 2005/60/WE: osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oznaczają osoby ¿zyczne, które sprawują lub sprawowaáy znaczące funkcje publiczne, jak równieĪ czáonkowie
najbliĪszej rodziny oraz osoby znane jako bliscy wspóápracownicy tych osób. Konwencja ONZ przeciwko
korupcji z 2003 r. równieĪ nie rozróĪnia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowych i zagranicznych, a PaĔstwa-Strony zobowiązaáy siĊ do jednakowego traktowania funkcjonariuszy
publicznych – krajowych, zagranicznych i pracujących na rzecz organizacji miĊdzynarodowych.
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sownych przypadkach stanowiska na szczeblu wspólnotowym i miĊdzynarodowym75,
w art. 2 pkt 1f ustawy wymienione zostaáy konkretne stanowiska zaliczane zgodnie
z polskim prawem do eksponowanych politycznie. Tym samym lista stanowisk ma
charakter zamkniĊty.

Politically Exposed Person w polskim systemie prawnym a standardy
miĊdzynarodowe
Zminimalizowanie moĪliwoĞci poniesienia potencjalnych strat przez instytucje
¿nansowe w związku ze Ğwiadczeniem usáug osobom bĊdącym PEP wiąĪe siĊ przede
wszystkim z koniecznoĞcią identy¿kacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz wáaĞciwym zarządzaniem ryzykiem. Wymaga to staáej aktualizacji danych poszczególnych podmiotów, które stanowią podstawĊ dla analizy i oceny
ryzyka (ang. Risk Based Approach)76. RównieĪ dostosowywanie polskiego systemu
prawnego pod kątem wdroĪenia miĊdzynarodowych standardów dotyczących wykrywania i zwalczania procederów prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu do standardów miĊdzynarodowych ma sáuĪyü skuteczniejszemu wykrywaniu i zwalczaniu tego
przestĊpstwa. Dlatego teĪ jest on regularnie monitorowany i oceniany w ramach kolejnych rund ewaluacyjnych.
Efektem przeprowadzenia takiej oceny jest przyjĊty podczas 33. plenarnego posiedzenia Komitetu MONEYVAL (Strasburg, 27 wrzeĞnia – 1 paĨdziernika 2010 r.) Drugi
Raport PostĊpu dotyczący Polski, który powstaá w ramach 3. Rundy Ewaluacyjnej77.
Podstawą oceny polskiego systemu przeciwdziaáania procederom prania pieniĊdzy
i ¿nansowania terroryzmu, zawartej w Raporcie, są wczeĞniejsze raporty dokonywane
w ramach 3. Rundy Ewaluacyjnej z lat 2006 i 200878.
W Drugim Raporcie PostĊpu znajdują siĊ miĊdzy innymi odniesienia do
5. Rekomendacji FATF dotyczącej oceny ryzyka prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu przez klienta oraz 6. Rekomendacji FATF dotyczącej osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
ZgodnoĞü polskich przepisów prawnych ze standardami miĊdzynarodowymi
zostaáa uzyskana dziĊki nowelizacji ustawy przyjĊtej w dniu 25 czerwca 2009 r.79. Jako
jeden z najwaĪniejszych celów nowelizacji ustawy w jej uzasadnieniu wymieniono
dostosowanie przepisów ustawy do regulacji wspólnotowych w zakresie przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu, zwáaszcza do dyrektywy 2005/60/
WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE80, a takĪe wprowadzenie przepisów w zakre-
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Wolfsberg Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons, The Wolfsberg Group, May 2008,
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/PEP-FAQ-052008.pdf (15.02.2011).
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Poland. Progress report and written analysis by the Secretariat of Core Recommendations,
MONEYVAL(2010)16, 27 September 2010, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/
Progress%20reports%202y/MONEYVAL(2010)16_ProgRep2_POL_en.pdf (07.04.2011).
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Zob.: Third Round Detailed Assessment Report on Poland, MONEYVAL(2006)24, 22 November 2007,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL(2006)24ERep-POL3.
pdf (07.04.2011); Poland. Progress Report 2008, MONEYVAL(2008)12rev, 23 July 2008, http://www.
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79
Ustawa obowiązuje od 22 paĨdziernika 2009 r.
80
http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_02/577_¿leot.pdf (07.06.2011).
76

V.

OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAēSTWA

195

sie stosowania szczególnych Ğrodków ograniczających wobec osób, grup i podmiotów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej81.

Przegląd Standardów FATF – przygotowania do czwartej rundy ewaluacji
W ramach propozycji przeglądu Standardów FATF odnoszących siĊ do jej 6. Rekomendacji, zostaáy wyszczególnione dwa zakresy, tj. wzmocnienie 35. Rekomendacji
FATF poprzez wáączenie do niej odniesienia do Konwencji ONZ przeciwko korupcji
dotyczącego tzw. krajowych PEP oraz zmianĊ podejĞcia wobec bene¿cjentów ubezpieczeĔ na Īycie.
ĝrodki przewidziane w ramach procedur wykrywania i zwalczania zjawiska prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu mogą byü równieĪ wykorzystywane do walki
z przestĊpstwami korupcyjnymi.
Wykorzystanie Konwencji ONZ w zwalczaniu korupcji równieĪ w Rekomendacjach
FATF automatycznie wpáynie na 6. RekomendacjĊ dotyczącą osób bĊdących PEP. Przede
wszystkim dlatego, Īe art. 52 Konwencji odnoszący siĊ do zapobiegania i wykrywania
transferów dochodów z przestĊpstwa, w tym przez PEP, nie rozróĪnia zagranicznych
i krajowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dotyczy osób, które
peánią lub peániáy waĪne funkcje publiczne, czáonków ich rodzin i bliskich znajomych82.
Konwencja ONZ pozostawia paĔstwom swobodĊ co do okreĞlenia rodzaju funkcjonariuszy publicznych, wobec których powinny byü stosowane jej zapisy. JednakĪe,
biorąc za podstawĊ zasadĊ, Īe zapisy Konwencji powinny byü interpretowane w ich szerokim rozumieniu, to zgodnie z art. 52 wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego
powinny byü podejmowane zarówno wobec zagranicznych, jak i krajowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne83.
Jednak, zdaniem FATF, ze wzglĊdu na róĪnicĊ w stopniu ryzyka odnoszącego
siĊ do prania pieniĊdzy przez osoby peániące eksponowane funkcje polityczne, bĊdące
rezydentami i nierezydentami, organizacja ta bierze pod rozwagĊ nastĊpujące podejĞcia: pozostawienie wymagaĔ wobec PEP niebĊdących rezydentami takimi jakie są,
gdyĪ są oni postrzegani jako osoby o podwyĪszonym ryzyku; nakazanie instytucjom
¿nansowym podjĊcie odpowiednich Ğrodków mających na celu ustalenie, czy klient jest
osobą okreĞlaną jako PEP rezydent, w przypadku zaistnienia podwyĪszonego ryzyka84,
oraz nakazanie zastosowania EDD wobec tej osoby.
W ramach przeglądu standardów FATF w zakresie 6. Rekomendacji proponowana
jest zmiana odnosząca siĊ do czáonków rodziny PEP oraz ich bliskich wspóápracowników. Zamiast nakazywania instytucjom ¿nansowym ustalania, czy klient lub bene¿cjent rzeczywisty jest czáonkiem rodziny lub bliskim wspóápracownikiem PEP, naleĪy
siĊ skupiü na przypadkach, gdy PEP (zarówno zagraniczny, jak i krajowy) jest rzeczywistym bene¿cjentem rachunku, tzn. gdy czáonek rodziny lub bliski wspóápracownik
ma powiązania biznesowe z instytucją ¿nansową, a osoba sprawująca eksponowane
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stanowisko polityczne jest rzeczywistym wáaĞcicielem funduszy zaangaĪowanych
w tego typu powiązaniu85.
Ze wzglĊdu na podwyĪszone ryzyko prania pieniĊdzy proponuje siĊ równieĪ, aby
instytucje ¿nansowe posiadaáy systemy zarządzania ryzykiem wykorzystywane do ustalenia, czy bene¿cjent polisy ubezpieczeniowej na Īycie lub jakikolwiek inny bene¿cjent
rzeczywisty nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W przypadku
gdy nią jest, powinny zostaü zastosowane odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego, takie jak uzyskanie zgody zarządu (wskazanego czáonka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd, lub odpowiedzialnej za dziaáalnoĞü instytucji obowiązanej) przed
wypáatą Ğwiadczenia86, przeprowadzenie dokáadnej analizy caáoĞci wczeĞniejszych
powiązaĔ biznesowych z wáaĞcicielem polisy ubezpieczeniowej oraz rozwaĪenie dokonania zgáoszenia raportu dotyczącego podejrzanej dziaáalnoĞci (ang. Suspicious Activity
Report, SAR)87. PodejĞcie to powinno wynikaü ze standardowego traktowania osób bĊdących PEP: wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa zawsze bĊdą wymagane w przypadku, gdy
bene¿cjentem byáby PEP nierezydent, podczas gdy podstawowe zasady analizy i oceny
ryzyka bĊdą miaáy zastosowanie w przypadku, gdy bene¿cjentem byáby PEP rezydent88.

Wnioski koĔcowe
Dostosowując przepisy prawne w zakresie stosowania Ğrodków bezpieczeĔstwa
¿nansowego zgodnie z Rekomendacjami FATF, paĔstwa mogą osiągnąü takie cele, jak:
• lepszą ochronĊ integralnoĞci sektora publicznego,
• ochronĊ wyznaczonych instytucji sektora prywatnego przed naduĪyciami,
• zwiĊkszenie przejrzystoĞci systemu ¿nansowego,
• uáatwienie wykrywania, analizy i Ğcigania przestĊpstw korupcyjnych i procederu prania pieniĊdzy oraz odzyskiwania skradzionych aktywów89.
Jednak skutecznoĞü zabezpieczania majątków powstaáych z dziaáalnoĞci przestĊpczej zaleĪy od sprawnego dziaáania organów poszczególnych paĔstw odpowiedzialnych
za zamraĪanie nielegalnych funduszy i mienia. Zwlekanie z podejmowaniem decyzji
w takich sytuacjach naraĪa paĔstwa na moĪliwoĞü utraty kontroli nad majątkiem (zwáaszcza funduszami) pozostającym dotychczas pod ich jurysdykcją i wyprowadzenie go do
rajów podatkowych lub paĔstw niewspóápracujących.
Osoby piastujące wysokie urzĊdy powinny ponadto byü Ğwiadome dwóch kwestii
związanych z ich pozycją spoáeczną: postrzegania ich przez instytucje ¿nansowe jako
klienta o podwyĪszonym ryzyku, które potencjalnie mogą nadszarpnąü wizerunek i prestiĪ marki danej instytucji ¿nansowej, oraz Īe osoby naleĪące do ich rodziny i do grona
najbliĪszych wspóápracowników są równieĪ zaliczane do grona tej szczególnej kategorii
klientów, do której osoby te same naleĪą.
Zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego nie powinno byü jednak znamieniem utrudniającym Īycie, pod warunkiem, Īe Ĩródáa dochodów tych osób są znane
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i przejrzyste oraz mogą zostaü zwery¿kowane w ramach procedur zarządzania ryzykiem
przez poszczególne instytucje ¿nansowe.

Streszczenie
Przemiany polityczne w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie zostaáy wykorzystane przez autora do przedstawienia zagadnienia podwyĪszonego ryzyka prania
pieniĊdzy przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (ang. Politically
Exposed Persons). Analiza obejmuje omówienie popeánianych przez nie czynów przestĊpczych, takich jak defraudacja Ğrodków publicznych czy przestĊpstwa korupcyjne,
oraz wskazuje na potrzeby stosowania przez wáaĞciwe instytucje odpowiednich standardów, które ograniczyáyby to ryzyko.
Na podstawie regulacji prawnych przyjĊtych na poziomie miĊdzynarodowym,
Unii Europejskiej oraz krajowym, prezentowane są trudnoĞci z precyzyjnym zde¿niowaniem osób okreĞlanych jako PEP. Autor dostrzega potrzebĊ stosowania szerszej de¿nicji PEP, uznającej za nie równieĪ najbliĪszych czáonków rodziny i bliskich wspóápracowników, w związku z koniecznoĞcią ustalenia rzeczywistego bene¿cjenta wartoĞci
majątkowych. WystĊpuje równieĪ z wnioskiem o rozszerzenie obowiązującej de¿nicji
osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. SáuĪyü ma temu zniesienie rozróĪnienia pomiĊdzy tymi osobami na posiadające i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.
Autor zwraca takĪe uwagĊ na trwający proces przeglądu standardów ustanawianych przez FATF w kontekĞcie przygotowaĔ do czwartej rundy ewaluacyjnej krajowych
systemów przeciwdziaáania procederom prania pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu
i związane z tym kwestie PEP.

Abstract
Political changes in North Africa and the Middle East have been used by the author
to present the issue of money laundering risk in the case of the so called Politically
Exposed Persons (PEPs). The analisys includes discussion of offenses committed by
PEPs, such as embezzlement of public funds or corruption crimes, and identi¿es the
need of using by competent institutions appropriate standards to reduce the risk.
On the basis of legal regulations adopted at the international, EU and national
levels, the dif¿culties of precisely de¿ning Politically Exposed Persons are presented
here. The author recognises the need for a broader PEP’s de¿nition, including also their
immediate family members and close associates in connection with the necessity to
establish the bene¿cial owner of the asset values. The author also proposes to extend
the current PEP’s de¿nition by eliminating the distinction between PEPs with and PEPs
without the residence in the Republic of Poland territory.
The author also draws attention to the ongoing process of reviewing the standards
established by the FATF in the context of preparations for the 4th round of evaluation
of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism national systems and
issues related to Politically Exposed Persons.

