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Od autorki
Ustawa z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finanso-
waniu terroryzmu (znowelizowana w 2009 roku, wcześniej funkcjonująca pod 
nazwą ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł) to jed-
na z mniej znanych organizacjom pozarządowym i – siłą rzeczy – w znikomym 
stopniu przez nie przestrzeganych – ustaw regulujących działalność organizacji 
pozarządowych. Choć sama ustawa w praktyce znajduje ograniczone zastoso-
wanie w codziennej działalności znakomitej większości fundacji i stowarzyszeń, 
z uwagi na bardzo wysokie sankcje, jakimi zagrożone jest nieprzestrzeganie 
jej zapisów, warto, aby organizacje pozarządowe – a zwłaszcza fundacje – zapo-
znały się z nią i wdrożyły nałożone przez nią obowiązki, zanim będzie za późno, 
bo choć kontrole przestrzegania ustawy nie są częste, to praktycznie w każdym 
przypadku wiążą się dla organizacji (zwłaszcza dla fundacji) z ogromnym ryzy-
kiem, niewiele organizacji jest bowiem przystosowanych do jej zapisów. 

Oddajemy w Państwa ręce broszurę w skrócie przedstawiającą najważniejsze 
aspekty ustawy i wyjaśniającą, jak organizacje pozarządowe mogą sobie z nią 
poradzić. Jakie mają obowiązki i jakie procedury muszą wdrożyć, aby nie bać 
się ewentualnej kontroli. Publikujemy także ekspertyzę prawną dotyczącą usta-
wy, korespondencję związaną z konkretnymi zapisami, prowadzoną z Minister-
stwem Finansów, a także podręczny słowniczek terminów, który znacznie ułatwi 
uporanie się z kursem e-learningowym. Nie jest to książka do czytania, a infor-
macje w niej zawarte nie mają większego znaczenia w codziennej działalności 
większości organizacji, proszę się więc przygotować na nielekką lekturę, mam 
jednak nadzieję, że ułatwi ona poruszanie się po tej niełatwej ustawie, a przede 
wszystkim – dopełnienie wszystkich niezbędnych procedur. Nie jest moją ambicją 
wytłumaczyć na kilku stronach, o co chodzi w ustawie, jeśli ktoś chce się w nią 
wgryzać i wszystko zrozumieć (chociaż, podkreślam, jest to całkowicie zbędne 
w przypadku większości organizacji), raczej nie będzie usatysfakcjonowany, 
jest to bowiem pozycja raczej dla tych, którzy chcą szybko sprawdzić, czy pod-
legają ustawie, jakie mają obowiązki i jak w miarę sprawnie się z nimi uwinąć, 
niekoniecznie stając się po drodze ekspertem od bezpieczeństwa finansowego.

......
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Z uwagi na trudną materię i niewielką praktykę, a także spore rozbieżności 
w interpretacji poszczególnych zapisów, broszura ma charakter wprowadzają-
cy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu 
bezpośrednio z Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, 
którego pracownicy chętnie udzielają obszernych wyjaśnień wątpliwości zwią-
zanych z ustawą.
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Pranie pieniędzy 

O praniu pieniędzy

Ustawowa definicja prania pieniędzy, jak większość ustawowych definicji, 
jest dość rozbudowana i niespecjalnie łatwa do zapamiętania, jestem jednak 
przekonana, że większość z nas intuicyjnie rozumie znane choćby z filmów 
gangsterskich pojęcie „prania pieniędzy”.

Według dość przystępnej definicji Ośrodka Szkolenia Departamentu Skarbu USA 
pranie pieniędzy to „proces, przy pomocy którego dochody przypuszczalnie uzy-
skane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane 
albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia 
prawdziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu lub własności tych 
dochodów. Celem procesu prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności fun-
duszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych”. 
Innymi słowy, jest to proceder „legalizowania” pieniędzy pozyskanych w sposób 
nielegalny, na przykład z prostytucji, handlu narkotykami, handlu bronią itp. Sama 
nazwa zaś wzięła się stąd, że najczęstszą formą prania pieniędzy były punkty usłu-
gowe, w których trudno było kontrolować rzeczywiste dochody, a zatem łatwo było 
je zawyżać. Często wykorzystywane do tego były właśnie pralnie, stąd nazwa samego 
procederu, która dobrze oddaje jego charakter i odwołuje się do jego historii.

Według najpopularniejszego dzisiaj źródła informacji, a więc Wikipedii, pranie 
brudnych pieniędzy to sekwencja operacji obejmujących w szczególności: zatar-
cie nielegalnego źródła pieniędzy oraz utworzenie dla nich nowego, „legalnego” 
pochodzenia. Dzieli się ono na następujące etapy:

1. Faza wstępna
Polega na przygotowaniu całego procesu. Do fazy wstępnej zalicza się w szczegól-
ności przemieszczanie się kapitału (np. wywóz za granicę). Przykłady sposobów 
transferowania kapitału za granicę:

metoda walizkowa – gdy brak obowiązku deklaracji dewiz. Polega na zwykłym 
„przewożeniu” pieniędzy. Możliwa do stosowania na terenie UE;

przemyt – zasadniczo używa się tych samych kanałów przerzutowych (np. skrytki 
w samochodzie) co do wwozu np. narkotyków (ich sprzedaż to główne źródło 
„brudnych pieniędzy”);

11
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transfer dóbr luksusowych – polega na zakupie drogich towarów (najczęściej 
samochody), przewozie ich bądź przejeździe nimi przez granice i sprzedanie 
na miejscu.

2. Umiejscowienie/lokowanie (placement)
Faza ta (w kursie e-learningowym przygotowanym przez Ministerstwo Finansów 
nazywana jest fazą „lokowania”), polega na wprowadzeniu nielegalnych środków 
do systemu finansowego (zwykle poprzez wpłatę na konto). Jest to najbardziej 
ryzykowny etap całego procederu. Organizacje przestępcze stosują różne metody 
„obchodzenia” bankowej kontroli wpłat. Najczęściej polega to na dzieleniu całej 
kwoty na mniejsze sumy, poniżej progu rejestracji (structuring), także wpłaty 
przy użyciu większej liczby wynajętych osób, tzw. „słupów” (smurfing). Często 
ten etap możliwy jest dzięki „współpracy” pracowników banków lub instytucji 
finansowych. 

3. Maskowanie (layering)
Etap ten polega na „urwaniu” śladu prowadzącego do rzeczywistego źródła 
pieniędzy. Następuje zazwyczaj poprzez dokonywanie wielokrotnych operacji 
transferu pieniędzy na konta w różnych bankach i państwach. Gdy transferu 
dokonano na konto banku, który znajduje się w tzw. raju podatkowym, ślad 
urywa się, gdyż banki w tych państwach nie muszą rejestrować informacji, kto 
wpłacił pieniądze lub skąd zostały przesłane. 

4. Integracja/legitymizacja (integration)
Polega na „dorobieniu” legalnego świadectwa dla pieniędzy. Stosuje się tutaj 
najróżniejsze metody, np.:

mieszanie (blending) – najpowszechniej stosowane, polega na zmieszaniu pie-
niędzy pochodzących z „prania” z dochodami legalnymi. W tym celu przestępcy 
zakładają działalność gospodarczą, która charakteryzuje się m.in. gotówkowym 
obrotem, trudnością stwierdzenia rzeczywistych przychodów, gwałtowną dyna-
miką zmian w wysokości przychodów i klientów. Najczęściej jest to działalność 
usługowa, bo nie wiąże się z koniecznością wykazania produkcji;

ceny transferowe (ceny transakcyjne) – ceny stosowane między podmiotami 
powiązanymi. Przestępca kupuje coś taniej (np. jacht), a „pod stołem” dopłaca 
różnicę. Następnie sprzedaje towar już po normalnej cenie rynkowej (tłumacząc 
się np. dokonaniem inwestycji) – różnica w cenie stanowi legalny dochód;

kasyna – współpracujące przy procederze kasyno wydaje klientowi zaświad-
czenie o rzekomo wygranych przez niego pieniądzach, dzięki czemu może on 
udokumentować legalne pochodzenie środków z przestępstwa;

wygrywający los – organizacja przestępcza dowiaduje się, kto wygrał w „totka”, 
a następnie składa takiej osobie propozycję odkupienia losu po wyższej cenie, niż 
wynosi wygrana. W takim wypadku także otrzymuje się legalne środki pieniężne.

Analogicznie do prania pieniędzy są także operacje będące brudzeniem pienię-
dzy, czyli wykorzystywaniem do działań nielegalnych (np. finansowania terrory-



9

zmu) pieniędzy pozyskanych legalnie (np. z legalnej działalności gospodarczej). 
Oba terminy pojawią się na kursie e-learningowym.

Prawna definicja prania pieniędzy jest oczywiście dużo obszerniejsza i mniej 
intuicyjna.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Art. 2 ust. 9 
Pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na: 
- zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej 
w celu zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych,
- udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez 
nią prawnych konsekwencji tych działań, 
- ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związa-
nych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, 
ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności przestępczej, 
- nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działal-
ności o charakterze przestępczym, 
- współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach wyżej 
wymienionych zachowań, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości ma-
jątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;
Kodeks karny
Art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa 
majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popeł-
nieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do prze-
noszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić 
lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, 
ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem banku, instytucji finansowej lub 
kredytowej albo innego podmiotu, na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek re-
jestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje w gotówce, wbrew przepisom, 
pieniądze lub inne wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji albo przyjmuje 
je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przed-
miot czynu określonego w § 1, albo świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pocho-
dzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.
§ 3. Kto, będąc odpowiedzialny w banku, instytucji finansowej lub kredytowej za informowanie 
zarządu lub organu nadzoru finansowego o przeprowadzeniu operacji finansowej, nie czyni 
tego niezwłocznie w formie przewidzianej przepisami prawa, mimo że okoliczności przepro-
wadzenia operacji finansowej wzbudzają uzasadnione podejrzenie, że chodzi o źródło ich po-
chodzenia określone w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w banku, instytucji finansowej lub kredytowej, będąc od-
powiedzialny za wyznaczenie osoby uprawnionej do przyjmowania informacji, o których mowa 
w § 3, lub udzielania ich osobie uprawnionej, nie czyni zadość obowiązującym przepisom.
§ 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu 
z innymi osobami,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 6. Karze określonej w § 5 podlega sprawca, jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 
lub 2 osiąga znaczną korzyść majątkową.
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Jeśli w tym miejscu zastanawiasz się, drogi Czytelniku, co to wszystko może 
mieć wspólnego z Twoją organizacją, odpowiedź jest prosta – niewiele. Proce-
dura prania pieniędzy jest raczej niemożliwa do przeprowadzenia bez wiedzy 
i zgody osób zarządzających organizacją czy firmą, i o ile teoretycznie możliwe 
jest wykorzystanie w tym procederze organizacji pozarządowych (choćby dla-
tego, że cieszą się powszechnym zaufaniem, w mniejszym stopniu podlegają 
kontroli, i mogą przeprowadzać zbiórki publiczne, gdzie pieniądze wprowadzane 
do legalnego obrotu są całkowicie anonimowe), nie przypominam sobie jednak 
przypadku prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu przez polskie organi-
zacje pozarządowe. Nie znaczy to oczywiście, że takich przypadków nie było, 
ale z pewnością nie jest to masowy problem, który wymagałby poważnego 
potraktowania. Zwłaszcza jeśli sami wiemy, że działamy uczciwie i nie mamy 
sobie nic do zarzucenia. Nie zmienia to jednak faktu, że ustawodawca nałożył 
na nas szereg obowiązków, które musimy spełnić, nawet jeśli nasza działalność 
nie wiąże się z żadnym ryzykiem prania pieniędzy, a nawet wtedy, gdy żadnymi 
pieniędzmi po prostu nie dysponujemy. 

W 2000 roku Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł, która miała – jak sama nazwa wskazuje – przeciwdziałać 
wprowadzaniu do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł, czyli 
potocznie mówiąc, praniu pieniędzy. Jakkolwiek dziwne to może się wydawać, 
ustawa ujęła w katalogu „instytucji obowiązanych” (a więc tych, których dotyczy) 
nie tylko instytucje finansowe, ale także fundacje, i to bez względu na to, jaką 
działalność prowadzą oraz jakimi środkami dysponują. Ustawodawca wyszedł 
z założenia, że fundacje, z uwagi na zaufanie społeczne, jakim się cieszą, oraz 
dodatkowe możliwości pozyskiwania środków (darowizny pieniężne i rzeczowe, 
zbiórki publiczne), mogą służyć do prania pieniędzy i nałożył na nie szereg obo-
wiązków, które w założeniu miały umożliwić kontrolę nad tym, skąd fundacje 
pozyskują środki i na co je przeznaczają. Prawdopodobnie ze względu na niezbyt 
precyzyjne określenia użyte w ustawie fundacje nie wzięły jej jednak do siebie 
i przez lata ogromna większość polskich fundacji nie przestrzegała zapisów usta-
wy, nie mając pojęcia, że dotyczy ich ona w takim samym stopniu, jak innych 
podmiotów. Na szczęście dla fundacji kontrole przestrzegania ustawy przez fun-
dacje były sporadyczne i większości fundacji udało się uniknąć nieuchronnej kary 
za niezastosowanie się do wymogów prawa, a po nowelizacji z 2009 roku, która 
poszerzyła katalog organizacji pozarządowych zobowiązanych do jej przestrze-
gania także o stowarzyszenia (pod pewnymi warunkami, o czym w dalszej czę-
ści), systematycznie rośnie świadomość organizacji, niestety, nie zawsze w parze 
z wiedzą, jak w praktyce stosować zapisy ustawy. Pewnym pocieszeniem może 
być fakt, że sami urzędnicy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolę 
wykonania ustawy też chyba nie mają pełnej jasności, jak traktować organizacje 
pozarządowe, czego i od których mogą wymagać. Bez względu jednak na to, 
jak bardzo absurdalne może się nam wydawać włączenie fundacji i stowarzyszeń 
do katalogu instytucji szczególnie narażonych na nielegalne procedury finansowe, 
dopóki ustawa nas obowiązuje, musimy jej przestrzegać, tym bardziej, że dla 
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większości fundacji pewnie będą to obowiązki wyłącznie formalne, ograniczające 
się do jednorazowego przyjęcia kilku uchwał.

Jeśli zaś nie wystarczy samo przekonanie, że organizacje pozarządowe, właśnie 
z uwagi na społeczne zaufanie i liczne przywileje, jakimi się cieszą, powinny 
szczególną wagę przykładać do spełniania wszystkich nałożonych na nie przez 
ustawodawcę obowiązków, niech dodatkowym argumentem będzie fakt, że nie-
przestrzeganie zapisów ustawy jest zagrożone naprawdę wysokimi karami, zarów-
no dla samej organizacji, jak i dla osób kierujących nią. Jeśli więc nie z poczucia 
obowiązku, to we własnym dobrze pojętym interesie każda organizacja powinna 
upewnić się, że zrobiła wszystko, co nakłada na nią ustawa.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Art. 34a. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego, która (…)
 5) nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,
- podlega karze pieniężnej.
Art. 34c. 1. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości 
nie większej niż 750 000 zł, a w razie naruszenia, o którym mowa w art. 34a pkt 5 – w wysoko-
ści nie większej niż 100 000 zł.
Art. 35. 1. Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom 
ustawy, nie dopełnia obowiązku (…)
5) wprowadzenia wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 10a ust. 1, 
6) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 10b ust. 1, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Stowarzyszenia 
Ustawa wskazuje, że „instytucjami obowiązanymi” (a więc podmiotami podle-
gającymi ustawie) są stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone 
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej 
niż jednej operacji. O ile pierwsza część tej definicji jest dość oczywista, o tyle 
co do drugiej pojawiały się już różne interpretacje, a samo Ministerstwo Finansów 
zmieniało zdanie na temat tego, czy „instytucją obowiązaną” jest każde stowarzy-
szenie hipotetycznie mogące przyjmować takie wpłaty, a więc stowarzyszenie, 
którego statut lub inne wewnętrzne regulacje to dopuszczają, czy też dopiero 
fakt przyjęcia pierwszej wpłaty ponadprogowej decyduje o tym, że stowarzysze-
nie staje się „instytucją obowiązaną”. Próbowaliśmy tę wątpliwość rozstrzygnąć 
u źródła, to jest w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, 
poniżej obszerne fragmenty naszej korespondencji, w osobnym rozdziale prze-
drukowujemy całe listy, z uwagi na brak doświadczeń i orzecznictwa dotyczącego 
organizacji pozarządowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można się 
będzie powołać na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów przedstawione 
w obszernej korespondencji ze mną:

24 września 2009 – pytamy GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej)

Czy stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną dopiero od momentu przyjęcia 
wpłaty gotówkowej przekraczającej 15 tys. euro? Nowelizacja ustawy określa, jakie 
warunki musi spełniać stowarzyszenie, aby być instytucją obowiązaną. Czy staje 
się nią w momencie przyjęcia pierwszej wpłaty gotówkowej przekraczającej 15 tys. 
euro, czy wystarczy sam fakt, że statut stowarzyszenia dopuszcza przyjmowanie 
takich wpłat?

15 października 2009 – GIIF odpowiada

(...) Wykładnia celowościowa powyższego przepisu wskazuje, że instytucją obo-
wiązaną jest stowarzyszenie, którego statut przewiduje, że w ramach prowa-
dzonej gospodarki finansowej stowarzyszenia, mogą być przyjmowane dotacje, 
darowizny, zapisy (...). Przyjęcie założenia, że stowarzyszenie staje się instytucją 
obowiązaną w momencie przyjęcia pierwszej wpłaty gotówkowej przekraczającej 
równowartość 15 tys. euro spowodowałoby, że stowarzyszenie w chwili jej przyj-

22
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mowania nie byłoby przygotowane do realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy.

13 grudnia 2009 – dopytujemy GIIF

Pojawia się pytanie, czy stowarzyszenia, które w ogóle nie przyjmują wpłaty 
gotówkowej przekraczającej 15 tys. euro muszą stosować się do wszystkich obo-
wiązków przewidzianych w ustawie? Pytanie to wydaje się o tyle uzasadnione, 
że w przytoczonej powyżej argumentacji przedstawionej w Pańskim piśmie z 15 
października 2009 roku znajduje się ukryte założenie, że przyjęcie przez sto-
warzyszenie wpłaty gotówkowej przekraczającej równowartość 15 tys. euro (co 
„uruchamia” działanie ustawy w stosunku do stowarzyszenia) jest w jakiś sposób 
nieuchronne, stąd też, jeszcze zanim takie zdarzenie nastąpi, stowarzyszenie 
powinno się do wymogów ustawy przygotować. Tymczasem w rzeczywistości sto-
warzyszenie bardzo łatwo może „uciec” spod zakresu obowiązków narzuconych 
ustawą, po prostu nigdy nie przyjmując wpłat powyżej 15 tys. euro w formie innej 
niż bezgotówkowa. W takiej sytuacji wymaganie od stowarzyszenia, by stosowało 
wszystkie, jakże liczne, rygory ustawy pomimo, iż żadnych wpłat gotówkowych 
przekraczających równowartość 15 tys. euro nigdy nie przyjmie, wydaje się zatem 
niecelowe. Można nawet wyobrazić sobie stowarzyszenie, które zakaz przyjmo-
wania takich wpłat zawrze w swoim statucie.

8 stycznia 2010 – GIIF odpowiada

Instytucją obowiązaną jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utwo-
rzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (...) oraz przyjmujące 
płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. 
euro. Jeżeli stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym lub stowarzyszeniem 
działającym na podstawie przepisów innych niż ww. ustawa lub stowarzyszeniem 
posiadającym osobowość prawną nieprzyjmującym płatności w gotówce o warto-
ści równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, to w takim przypadku 
nie jest instytucją obowiązaną. W ostatnim z ww. przypadków elementem rozstrzy-
gającym o wyłączeniu z katalogu instytucji obowiązanych jest fakt nieprzyjmo-
wania płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 
tys. euro. Przyjęcie powyższego założenia w działalności stowarzyszenia powinno 
jednak znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach wewnętrznych regulujących 
jego działalność, aby wynikało z nich jednoznacznie, czy stowarzyszenie jest lub 
nie instytucją obowiązaną.

23 sierpnia 2010 – dopytujemy GIIF

Czy zapis w statucie mówiący o tym, że stowarzyszenie nie może przyjmować 
płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. 
euro będzie wystarczający? Czy, w razie braku takiego zapisu w statucie stowa-
rzyszenia, równoważny zapis w polityce rachunkowości stowarzyszenia zostanie 
uznany za wystarczający? Czy, w razie braku takich zapisów zarówno w statucie, 
jak i w polityce rachunkowości, do uznania, że stowarzyszenie nie jest instytucją 
obowiązaną, wystarczy uchwała zarządu stowarzyszenia lub uchwała Walnego 
Zgromadzenia Członków?
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7 września 2010 – GIIF odpowiada

Uwzględniając postulaty środowiska organizacji pożytku publicznego oraz Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, jak również mając na uwadze uniknięcie 
sytuacji, w której nie byłoby do końca pewne, czy dane stowarzyszenie jest in-
stytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy (...) Departament Infor-
macji Finansowej przychylił się do zajęcia stanowiska, iż stowarzyszenie staje 
się instytucją obowiązaną w chwili przyjmowania pierwszej wpłaty gotówkowej 
przekraczającej równowartość 15 tys. euro. Powyższe oznacza, że stowarzysze-
nie w chwili przyjmowania ww. wpłaty powinno być przygotowane do realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Z pierwszej części tej wymiany korespondencji wynika, że aby stowarzyszenie 
zostało jednoznacznie uznane za niespełniające ustawowych kryteriów, a więc 
niepodlegające ustawie, „fakt nieprzyjmowania płatności w gotówce w kwocie 
równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro powinien znaleźć od-
zwierciedlenie w dokumentach wewnętrznych regulujących jego działalność, aby 
wynikało z nich jednoznacznie, czy stowarzyszenie jest lub nie instytucją obowią-
zaną”, można więc przyjąć, że stowarzyszenie, którego statut lub np. polityka 
rachunkowości zawiera zapis w rodzaju „Stowarzyszenie nie może przyjmować 
płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. 
euro”, nie zostanie uznane za „instytucję obowiązaną” i nie ma żadnych obo-
wiązków wynikających z niniejszej ustawy. To niewątpliwie dobra wiadomość 
dla stowarzyszeń, które – w przeciwieństwie do fundacji – mogą niewielkim 
wysiłkiem uwolnić się od nałożonych ustawą obowiązków.

Jak widać jednak w ostatnim piśmie Ministerstwa Finansów, jego stanowisko 
ulegało złagodzeniu pod wpływem pytań i wątpliwości samych organizacji 
pozarządowych i obecnie przyjęta interpretacja (pismo z dnia 7 września 2010) 
jest taka, że stowarzyszenie, które nie przyjmuje wpłat w gotówce w kwocie rów-
nej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, nie jest instytucją obowiązaną, 
nawet jeśli teoretycznie mogłoby taką wpłatę przyjąć. Tak liberalna interpretacja 
ustawy z pewnością ucieszy stowarzyszenia, z których znakomita większość, jeśli 
nie wszystkie, nie przyjmują tak dużych wpłat gotówkowych. 

Jeśli stowarzyszenie zamierza taką wpłatę przyjąć, będą go dotyczyły wszystkie 
obowiązki opisane w rozdziale dla fundacji, przy czym należy je wypełnić przed 
faktycznym przyjęciem takiej wpłaty. W momencie jej realizowania stowarzy-
szenie musi mieć bowiem opracowane niezbędne procedury bezpieczeństwa, 
wyznaczoną osobę odpowiedzialną oraz przeszkolony personel.

Warto w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że z racji niewielkiego doświadczenia 
w realizacji znowelizowanej, czyli włączającej także stowarzyszenia, ustawy mogą 
pojawić się wątpliwości interpretacyjne w instytucjach wskazanych w ustawie jako 
uprawnione do kontroli jej realizacji. Jak wspomniałam na wstępie, ustawa jest nowa, 
trudna i różnie interpretowana, czego najlepszym dowodem jest zmiana stanowiska 
w samym Ministerstwie Finansów. Prawdziwe problemy mogą się jednak pojawić 
na innych szczeblach, i mamy sygnały, że już się pojawiają, artykuł 21 ustawy dele-
guje bowiem obowiązki kontrolne w przypadku stowarzyszeń na starostwa:
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Mamy sygnały, że organy kontroli skarbowej przy okazji rutynowych kontroli 
sprawdzają realizację obowiązków nałożonych przez ustawę, znamy też przy-
najmniej jeden przypadek stowarzyszenia, które otrzymało od nadzorującego 
je starosty pismo następującej treści:

I chociaż ostateczna interpretacja Ministerstwa Finansów jest w tym zakresie 
bardzo wąska, i zgodnie z nią wspomniane stowarzyszenie nie spełnia ustawo-
wych kryteriów, wygląda na to, że pojawił się poważny problem kompetencyjny, 
bowiem ustawa daje organom kontrolnym – a więc w przypadku stowarzyszeń 
także starostom i organom kontroli skarbowej – bardzo szerokie uprawnienia, 
a z uwagi na to, że ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie precyzuje, na czym 
może polegać nadzór starosty nad stowarzyszeniami i jakich informacji można 
z tytułu nadzoru żądać, trudno powiedzieć, jak ta sprawa zostałaby rozstrzyg-
nięta, gdyby trafiła do sądu.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 21. 1. Kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem Narodowego 
Banku Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu, sprawuje Generalny Inspektor. (…) 3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, realizu-
ją również w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, na zasadach i w trybie określonych 
w odrębnych przepisach: (…) 
6) właściwi wojewodowie lub starostowie – w odniesieniu do stowarzyszeń; 
7) organy kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r prawo o stowarzysze-
niach oraz art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zwracam się z prośbą o przedłożenie 
poświadczonych z zgodność z oryginałem:

1. kopii dokumentów dotyczących otrzymywanych darowizn,

2. sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Powyższe dokumenty proszę dostarczyć do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w ...

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
Art. 8 ust. 5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad 
działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad inny-
mi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami 
− zwanych dalej „organami nadzorującymi”.
Art. 25. Organ nadzorujący ma prawo: (...) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
Art. 26. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. 25 sąd 
na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyż-
szej niż 5 000 zł. 
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Nawet jeśli więc mamy (uzasadnioną) wątpliwość, czy kierowane do nas żądanie 
dostarczenia starostwu dodatkowych informacji czy dokumentów ma wystarcza-
jące podstawy prawne, być może dobrym rozwiązaniem dla stowarzyszeń, które 
nie przyjmują wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej rów-
nowartość 15 tys. euro, a więc według interpretacji samego Ministerstwa Finan-
sów nie są instytucją obowiązaną, a chciałyby uniknąć podobnych wątpliwości, 
byłoby wystąpienie do Ministerstwa Finansów z pisemną prośbą o interpretację 
ich konkretnej sytuacji. Nie jest jednak jasne – przynajmniej ja nie znalazłam 
ostatecznego rozstrzygnięcia w samej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy i o finansowaniu terroryzmu, a także w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
– czy tego rodzaju kontrola przeprowadzana przez starostę nadzorującego sto-
warzyszenie nie jest możliwa nawet w przypadku stowarzyszenia niebędącego 
instytucją obowiązaną, np. w celu weryfikacji przez organ nadzoru, czy faktycz-
nie taką instytucją nie jest. Z uwagi na tego rodzaju wątpliwości najbezpieczniej 
będzie zatem wykonać obie czynności – zwrócić się do Ministerstwa Finansów 
o interpretację, udostępniając jednocześnie organowi nadzoru żądane przez niego 
informacje. Nie mamy przecież nic do ukrycia i nawet jeśli żądanie jest nie do koń-
ca uprawnione, ostatnią rzeczą, na jaką chcemy się narazić, jest postępowanie 
przed sądem z tytułu naruszenia przez nas przepisów obu ustaw.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 22 ust. 1 Na żądanie kontrolera instytucje obowiązane są zobowiązane do przedkładania 
wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, o której mowa 
w art. 21 ust. 1, z wyłączeniem dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne. 
2. Instytucje obowiązane zapewniają kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia 
kontroli, w szczególności niezwłoczne przedstawianie do kontroli żądanych dokumentów 
i materiałów oraz terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki. 
3. Kontrolerzy mają prawo do: 
  1) wstępu do obiektów i pomieszczeń instytucji obowiązanej w obecności kontrolowanego; 
  2) wglądu do dokumentów i innych materiałów dowodowych objętych zakresem kontroli oraz 
uzyskiwania ich potwierdzonych kopii; 
  3) żądania od pracowników instytucji obowiązanej ustnych i pisemnych wyjaśnień w zakresie 
prowadzonej kontroli. 
4. Kontrolerzy, w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzystają z ochrony prze-
widzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 
Art. 23. Kontroler jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie instytucji obo-
wiązanej bez obowiązku uzyskania przepustki oraz nie podlega kontroli osobistej.
Trudno zatem powiedzieć, jak powinno się zachować stowarzyszenie w przypadku takiej kon-
troli, może się oczywiście spierać, kwestionując jej zasadność, ale musi pamiętać, że:
Art. 37a. 1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których 
mowa w rozdziale 6, podlega grzywnie.
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Podsumowanie:

• Stowarzyszenie nieprzyjmujące wpłat gotówkowych równych lub przekracza-
jących równowartość 15 tys. euro nie jest instytucją obowiązaną i nie podlega 
ustawie;

• Stowarzyszenie zamierzające przyjąć wpłatę gotówkową równą lub przekra-
czającą równowartość 15 tys. euro musi przed jej przyjęciem spełnić wymogi 
przewidziane dla instytucji obowiązanych;

• Obowiązki stowarzyszeń przyjmujących wpłaty gotówkowe równe lub prze-
kraczające równowartość 15 tys. euro są takie same, jak obowiązki fundacji, 
opisane w osobnym rozdziale.
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Fundacje
Z portalu www.ngo.pl

Jako obecna prezeska reprezentująca Zarząd Fundacji w dniu 19.11.2010, 
wraz z prezesem pełniącym tę funkcję do dnia 23 marca 2009 r., otrzymaliśmy 
zarzuty przedstawione przez Komendę Powiatową Policji w Miliczu w sprawie 
niedopełnienia przez Zarząd Fundacji obowiązku wyznaczenia osoby odpo-
wiedzialnej za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązku w zakresie wyznaczenia osoby od-
powiedzialnej za przestrzeganie przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 pkt 
6 ustawy w związku z art. 12 kk.

W dniu 7 kwietnia 2010 w siedzibie Fundacji rozpoczęła się kontrola Urzędu 
Kontroli Skarbowej (UKS) badająca stosowanie przez Fundację ustawy o prze-
ciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do-
piero przy okazji kontroli UKS dowiedzieliśmy się o istnieniu takiej ustawy (która 
w nowym kształcie obowiązującym fundację weszła w życie 22 października 
2009 r.), w tym czasie w środowisku organizacji pozarządowych praktycznie 
nikt nie słyszał o tej ustawie. Ponieważ ustawy nie znaliśmy, dlatego też w mo-
mencie kontroli UKS nie posiadaliśmy wyznaczonej z ramienia Fundacji osoby 
odpowiedzialnej za jej stosowanie.

Kontrola ta stwierdziła więc brak wyznaczonej osoby oraz brak odpowiednich 
procedur stosowania ustawy (jak się okazało później zgodnie z ustawą funda-
cję obowiązywało posiadanie takich procedur dopiero na 6 miesięcy od wejścia 
w życie ustawy, tj. od dnia 23 kwietnia 2010 – czyli kontrola UKS tytułem tego 
była przedwczesna). Równocześnie jednak kontrola UKS stwierdziła, iż w okresie 
obowiązywania ustawy Fundacja nie przeprowadzała żadnych tego rodzaju 
transakcji, których dotyczy ww. ustawa.

W protokole pokontrolnym nakazano więc uzupełnienie wymaganych procedur 
oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, co zostało przez Fundację wykonane 
w określonym w protokole terminie. Jednak na tym sprawa się nie zakończyła. 
Jak się dowiedzieliśmy przy okazji przesłuchania, Ministerstwo Finansów wysła-
ło zawiadomienie do Prokuratury we Wrocławiu o popełnieniu przez Fundację 
przestępstwa w powyższej sprawie. Komisariat Policji w Miliczu zwracał się do pro-
kuratury z wnioskiem o umorzenie sprawy na etapie dochodzenia, ze względu 
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na niską szkodliwość społeczną. Jednak prokuratura nie wyraziła zgody na umo-
rzenie postępowania i w związku z tym sprawa trafia na drogę karno-sądową. (…) 
Obecnie nasza sprawa jest na etapie wydania postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów – sprawę skierowano na drogę karno-sądową. Rozpatruje ją Komenda 
Powiatowa Policji w Miliczu (woj. dolnośląskie).

Inaczej niż w przypadku stowarzyszeń, fundacje bez wyjątku są „instytucjami obowią-
zanymi”, tj. podlegają ustawie zawsze, bez względu na to, jaką działalność prowadzą, 
jak są finansowane i czy w ogóle dysponują jakimikolwiek środkami. Co więcej, 
wbrew dość powszechnemu przekonaniu, fundacje podlegały jej jeszcze przed 
nowelizacją z 2009 roku, co oznacza, że obowiązuje je od ponad 10 lat. Zgodnie 
ze znowelizowaną ustawą fundacje mają więc szereg obowiązków, które postaram 
się omówić w tym rozdziale. Jak bowiem widać na powyższym przykładzie, ustawa 
nie jest martwa, a konsekwencje zaniedbań mogą być bardzo poważne, nawet jeśli 
są wyłącznie wynikiem niewiedzy a fundacja nie ma nic do ukrycia.

Uwaga: Wszystkie poniższe obowiązki dotyczą także stowarzyszeń, jeśli spełniają 
wymienione w rozdziale poświęconym stowarzyszeniom kryteria, tj. przyjmu-
ją wpłaty gotówkowe w wysokości równej lub przekraczającej równowartość 
15 tys. euro!

3.1 Obowiązki fundacji

Każda fundacja, bez względu na formę działania, źródła finansowania, rodzaj 
przeprowadzanych operacji oraz jakiekolwiek inne cechy jest „instytucją obo-
wiązaną” i ciążą na niej wszystkie obowiązki, jakie ustawa na takie „instytucje 
obowiązane” nakłada. Fundacja musi więc:

–  wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu, 

–  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych 
w ustawie, 

–  zapewniać pracownikom udział w programie szkoleniowym, 

–  posiadać rejestr transakcji i rejestrować transakcje, o których mowa w art. 8 
ust. 1 i 3 ustawy, przekazywać do Generalnego Inspektora informacje i do-
kumenty dotyczące tych transakcji, przechowywać przez wymagany okres 
rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące transakcji, 

–  prowadzić bieżącą i udokumentowaną analizę przeprowadzanych transakcji. 

–  zawiadamiać Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności 
wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem 
terroryzmu, 

–  wstrzymywać transakcje na żądanie Generalnego Inspektora, 

–  prowadzić analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bez-
pieczeństwa finansowego.
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Choć powyższe obowiązki ciążą na każdej fundacji, w praktyce większość fun-
dacji będzie miała do spełnienia tylko trzy pierwsze z nich, pozostałe bowiem 
dotyczą fundacji tylko w określonych przypadkach, które w większości fundacji 
nie występują. 

3.2 Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury

Ustawa nie precyzuje, jak taka procedura powinna wyglądać ani w jakim trybie 
powinna zostać wprowadzona, opierając się jednak na dotychczasowej praktyce, 
bezpiecznie będzie przyjąć, że powinna mieć formę uchwały zarządu fundacji, 
do której załącznikiem będzie sama procedura. W przypadku kontroli fundacja 
musi bowiem wykazać, że stosowna procedura w niej funkcjonuje. 

Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu jest chyba najbardziej uciążliwym obowiązkiem 
fundacji związanym z realizacją ustawy, nie ma bowiem uniwersalnego wzoru 
takiej procedury, a ustawa wskazuje tylko, co powinna ona zawierać, ważne 
jednak, aby każda fundacja przygotowała procedurę odpowiednią do swojej 
działalności, uwzględniającą jej specyfikę i realizowane transakcje. Procedura 
musi zawierać następujące elementy:

–  sposób wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, 

–  sposób rejestracji transakcji, 

–  sposób analizy i oceny ryzyka, 

–  zasady przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, 
procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości 
majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, o których mowa w art. 9e 
ust. 5, o ile są przyjmowane, 

–  sposób przechowywania informacji. 

Przykładową – ale tylko przykładową! – procedurę można znaleźć na portalu 
www.ngo.pl, została opracowana przez prawników i może być wykorzystana 
jako wzór przy tworzeniu własnej procedury. Zachęcam do kontaktu z którąś 
z organizacji wspierających, prowadzącą bezpłatne poradnictwo, w ramach któ-

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 10a. 1. Instytucje obowiązane wprowadzają w formie pisemnej wewnętrzną procedurę 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
2. Wewnętrzna procedura, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności zawierać określe-
nie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu 
analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, 
procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, 
sposób przyjmowania oświadczeń, o których mowa w art. 9e ust. 5, o ile są przyjmowane, oraz 
sposób przechowywania informacji.
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rego można uzyskać pomoc w przygotowaniu takiej procedury dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb organizacji. Bezpłatne poradnictwo prowadzi m.in. 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, także w ramach programu 
„Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”.

Niedopełnienie obowiązku wprowadzenia takiej procedury jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat 3.

3.3 Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej

Ustawa nie narzuca instytucjom obowiązanym, kto powinien być wyznaczony 
jako osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, 
fundacja powinna zatem sama zdecydować, kto – biorąc pod uwagę meryto-
ryczne przygotowanie, zakres obowiązków oraz logikę organizacyjną – będzie 
z jej punktu widzenia najbardziej odpowiednią osobą. W niektórych fundacjach 
będzie to prezes lub inny członek zarządu, w innych – główna księgowa, nic 
nie stoi też na przeszkodzie, aby był to inny pracownik księgowości. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wyznaczenie takiej osoby zawsze wiąże się dla niej z pewnymi 
obowiązkami, a przede wszystkim formalną odpowiedzialnością i – potencjalnie 
– poważnymi sankcjami za niedopełnienie obowiązków. Przestrzegam zatem 
przed wyznaczaniem „na papierze” kogokolwiek, dowolnego pracownika księ-
gowości. Powinna to być bowiem osoba, która nie tylko ma bezpośredni wgląd 
w realizowane przez fundację transakcje, ale także możliwości faktycznego wy-
pełnienia swoich obowiązków.

Ustawa nie określa, jakich formalności powinna dopełnić fundacja wyznaczając 
taką osobę, najbezpieczniej będzie jednak zrobić to uchwałą zarządu. Nieliczne 
dotychczasowe doświadczenia z kontrolami wykonania ustawy w organizacjach 
pozarządowych pokazują, że formalne umocowanie takiej osoby ma ogromne 
znaczenie, w przypadku kontroli fundacja powinna móc wykazać, że taką osobę 
wyznaczyła (i ma to odzwierciedlenie w dokumentach), jeśli natomiast w proce-
durze, o której była mowa wcześniej, nie ma zapisów dotyczących obowiązków 
osoby odpowiedzialnej, powinny one być wymienione w dokumencie wyzna-
czającym taką osobę.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 10b. 1. Instytucje obowiązane wyznaczają osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiąz-
ków określonych w ustawie.
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Fundacja może wyznaczyć osobę odpowiedzialną w tej samej uchwale, w jakiej 
przyjęła procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. Ważne, aby tak wyznaczona osoba podpisała oświadczenie o zapo-
znaniu się z procedurą i zobowiązaniu do jej przestrzegania, pozwoli to unik-
nąć ewentualnych wątpliwości, kto faktycznie był odpowiedzialny i czy tę od-
powiedzialność świadomie na siebie przyjął. Oświadczenie takie, opatrzone 
datą i własnoręcznym podpisem pracownika, dołączone do akt pracownika, 
może mieć bardzo prostą formę, na przykład „Oświadczam, że zapoznałem się 
z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 
z obowiązującą w Fundacji Dobrych Uczynków instrukcją w zakresie wdrażania 
tej ustawy. Przyjmuję obowiązki Koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie 
instrukcji”. 

Z protokołu pokontrolnego Fundacji Dobroczynności 

Osobą odpowiedzialną w Fundacji za realizację obowiązków określonych w ustawie 
była Pani Janina Kowalska – pracownik księgowości. Przedmiotową odpowiedzialność 
Zarząd Fundacji powierzył ww. osobie Uchwałą nr 1/2011 z dnia l3 września 2011, 
a więc z dnia, w którym przeprowadzona była niniejsza kontrola. Przed tym dniem 
odpowiedzialność Pani Janiny Kowalskiej nie znajdowała odzwierciedlenia w formal-
nych dokumentach wydanych przez Zarząd Fundacji, co stanowiło niedopełnienie 
obowiązku określonego w ustawie.

Paragraf 2 Uchwały Zarządu Fundacji Dobroczynności z dnia 18 czerwca 2010 r. 
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pranie pieniędzy i finansowanie 
terroryzmu oraz powierzenia obowiązków w tym zakresie stanowi, że „szczegółowy 
zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej [...] został określony w ww. ustawie”. Przy-
jęcie takiego zapisu należy uznać za nieprawidłowe ze względu na fakt, że ustawa 
nie precyzuje zakresu obowiązków osoby odpowiedzialnej, a zakres taki wynika przede 
wszystkim z charakteru działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz 
przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

W celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości wnoszę o określenie zakresu obo-
wiązków osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wskazanych w ustawie, 
z uwzględnieniem charakteru działalności prowadzonej przez Fundację oraz jej struk-
tury organizacyjnej, w odrębnym dokumencie, lub włączenie opisywanego zakresu 
do procedury wewnętrznej, o której mowa w art. 10 ustawy. 
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3.4 Obowiązek przeszkolenia pracowników

Ustawa nie określa, jak powinny wyglądać takie szkolenia, kto ma je prowadzić 
i którzy pracownicy powinni wziąć w nich udział. Zapytane o to Ministerstwo 
Finansów odpowiedziało nam:

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Na stronie www.giif.wortalszkoleniowy.pl Ministerstwo Finansów uruchomiło 
bezpłatny kurs e-learningowy, w którym może wziąć udział każdy. Kurs kończy 
się egzaminem (również w formie e-learningowej), po którego zdaniu uczestnik 
otrzymuje imienne zaświadczenie do samodzielnego wydrukowania. Choć sam 
kurs jest dosyć czasochłonny, a egzamin może sprawiać trudności, warto sko-
rzystać z tej właśnie możliwości przejścia obowiązkowego szkolenia, będziemy 
mieć bowiem pewność, że w przypadku ewentualnej kontroli nie zostanie za-
kwestionowany certyfikat ukończenia takiego kursu.

Pamiętać należy, że certyfikat ukończenia kursu, choć zawiera zarówno dane 
osoby, jak i organizacji, jest świadectwem ważnym dla osoby, nie dla instytu-
cji, jeśli więc przeszkolony w takim kursie pracownik od nas odszedł, musimy 
przeszkolić kolejnego. Dobrze byłoby też, aby w szkoleniu wzięły udział także 
inne – poza samym koordynatorem – osoby związane z przeprowadzanymi 
przez fundację transakcjami, nie musi to być jednak to samo, obszerne szkolenie 
e-learningowe, może to być natomiast wewnętrzne szkolenie przeprowadzone 
przez samego koordynatora dla pozostałych pracowników.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 10a ust. 4 Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obo-
wiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji 
obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 10 a ust. 4 ustawy instytucje obowiązane zapew-
niają udział pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej w programach 
szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. Zauważyć przy tym należy, że usta-
wa nie precyzuje zakresu tematycznego programów szkoleniowych oraz rodzajów 
szkoleń, z jakich powinna korzystać instytucja obowiązana. Tym samym instytucjom 
obowiązanym pozostawiona została swoboda w wyborze sposobu realizacji obowiąz-
ku zapewnienia udziału pracowników w tych programach, co w praktyce oznacza, 
że instytucje obowiązane mogą we własnym zakresie organizować szkolenia, mogą 
korzystać ze szkoleń dostępnych na rynku, mogą też korzystać ze szkolenia udostęp-
nionego nieodpłatnie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie 
www.giif.wortalszkoleniowy.pl
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Z protokołu pokontrolnego w Fundacji Dobroczynności

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów szkolenie e-learningowe jest obszerne 
i trudne, trzeba na nie poświęcić kilka godzin, a do zdania egzaminu konieczne 
będzie naprawdę uważne notowanie poszczególnych lekcji. Zachęcamy do ko-
rzystania z zamieszczonego w dalszej części broszury słownika, przygotowanego 
w oparciu o kurs e-learningowy, aby ułatwić jego pomyślne ukończenie. Potrak-
towany jako „ściągawka” umożliwi dużo szybsze przejście szkolenia. 

3.5 Obowiązek rejestracji transakcji

Niezbyt szczęśliwa definicja transakcji użyta w ustawie (transakcja w ustawie 
to „wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta”) była głównym powodem, dla 
którego fundacje przez długi czas były przekonane, że ustawa ich nie dotyczy, 
bowiem nie mają „klientów” i nie „dokonują transakcji”. Tymczasem Ministerstwo 
Finansów jednoznacznie interpretuje niektóre operacje finansowe i rzeczowe 
dokonywane przez organizacje pozarządowe jako transakcje w rozumieniu 
ustawy.

Z uwagi na fakt, że w fundacji przeszkolona została tylko jedna osoba, wnoszę o za-
pewnienie wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za identyfikację klientów udziału 
w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć 
związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 8. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość prze-
kracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy 
jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, 
że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem 
uniknięcia obowiązku rejestracji. (...)
3. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może 
ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zareje-
strować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter. (...)
4. Rejestr transakcji, o których mowa w ust. 1 i 3, jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc 
od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowa-
ne. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia instytucji obowiązanej, 
do przechowywania rejestrów i dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 165, poz. 1316). 



26

W przypadku wpłat dokonywanych przez darczyńców na rzecz fundacji na obdaro-
wanej fundacji spoczywają obowiązki określone przepisami art. 8 ust. 1 lub 3 ustawy 
jedynie w przypadku wpłaty dokonywanej w formie gotówkowej, np. w kasie fundacji 
(...) W odniesieniu do transakcji polegających na wypłacie przez fundację pomo-
cy finansowej, niezależnie od formy, w jakiej następuje wypłata tego świadczenia 
– zarówno w przypadku wypłaty gotówkowej w kasie fundacji, jak i bezgotówkowej, 
za pośrednictwem przelewu bankowego z rachunku bankowego fundacji na rachunek 
odbiorcy świadczenia – na fundacji, jako instytucji obowiązanej w rozumieniu usta-
wy spoczywa obowiązek rejestracji transakcji1. Zwracający się o wsparcie finansowe 
do fundacji wydaje dyspozycję w zakresie przeniesienia środków pieniężnych na jego 
rzecz. Z uwagi na fakt, że instytucją obowiązaną przyjmującą dyspozycję jest fun-
dacja, będzie ona zobowiązana do rejestracji tej transakcji, o ile spełniać ona będzie 
przesłanki określone w art. 8 ustawy.

1 Cytat pochodzi z zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów dokumentu zatytułowanego „Wy-
kaz najczęściej popełnianych błędów przez Instytucje Obowiązane”, wydaje się jednak, że tak szeroka 
interpretacja transakcji podlegających rejestracji uległa zmianie, bowiem na tej samej stronie, w dziale 
odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych znajduje się informacja wskazująca, że przelewy wy-
chodzące i przychodzące nie podlegają rejestracji „na innych [NIŻ BANKI] podmiotach nie spoczywał 
i nie będzie spoczywał obowiązek rejestracji przelewów przychodzących i wychodzących, krajowych 
i zagranicznych”, taką samą informację uzyskałam ustnie, dzwoniąc do Ministerstwa. Możemy więc przy-
jąć, że mimo wcześniejszych interpretacji, przelewy wychodzące, a więc wsparcie finansowe udzielane 
za pośrednictwem przelewu bankowego, nie będzie podlegać obowiązkowi rejestracji.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów do Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Artykuł 2 pkt 1e ustawy definiuje „przeprowadzenie transakcji”, jako „wykonanie 
zlecenia lub dyspozycji klienta przez instytucję obowiązaną”. Na potrzeby przepisów 
ustawy za klienta fundacji należy uznać podmiot, który uzyskał od fundacji pomoc 
materialną (finansową lub niefinansową). Niezależnie od formy, w jakiej następuje 
wypłata pomocy finansowej – zarówno w przypadku wypłaty gotówkowej w kasie fun-
dacji, jak i bezgotówkowej, poprzez przelew bankowy z rachunku fundacji na rachunek 
odbiorcy świadczenia – na fundacji, jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy, 
spoczywają obowiązki określone przepisami art. 8 oraz art. 11 ust. 1 ustawy. (...) Dys-
pozycji (zlecenia) do przeprowadzenia tak rozumianej transakcji należy doszukiwać 
się w dokumentach stanowiących podstawę dokonania wypłaty dotacji, np. prośby, 
wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Jako podmiot, który wydaje dyspozycje wska-
zać należy klienta fundacji, tj. odbiorcę pomocy finansowej, bądź też osobę faktycznie 
wydającą dyspozycje, umocowaną do reprezentowania klienta. 
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W aktualnie obowiązującym stanie prawnym pod pojęciem transakcji rozumie się także 
przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, co oznacza, że darowi-
zny rzeczowe o wartości przekraczającej równowartość 15 tys. euro lub podejrzane, 
niezależnie od kwoty, podlegają rejestracji i zgłoszeniu do Generalnego Inspektora.

Nie ulega zatem wątpliwości, że dokonywane przez fundację darowizny rzeczo-
we oraz wypłaty na rzecz osób fizycznych lub prawnych, dokonane w formie 
darowizny, dotacji, dofinansowania, zapomogi czy stypendium, dokonywane 
w formie gotówkowej, są transakcjami w rozumieniu ustawy, jednak kluczowe 
znaczenie będzie miało to, czy tego rodzaju transakcje – jeśli ich dokonujemy 
– spełniają kryteria jednego z dwóch rodzajów transakcji, jakie podlegają rejestra-
cji: transakcji ponadprogowej lub transakcji podejrzanej. Instytucje obowiązane 
mają obowiązek rejestrować tylko dwa rodzaje transakcji:

Transakcje ponadprogowe – są to transakcje (dotacje dla innej organizacji, 
wsparcie dla osoby fizycznej, darowizny finansowe lub rzeczowe), których 
równowartość przekracza 15 tys. euro, nawet jeśli są one przeprowadzane 
za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one 
ze sobą powiązane. 

Transakcje podejrzane – są to transakcje, których okoliczności wskazują, 
że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

O ile łatwo ocenić, co jest transakcją ponadprogową, bo jest to określone kwoto-
wo, o tyle to, co możemy uznać za transakcję podejrzaną, jest już dużo bardziej 
względne. Procedura ustalania, czy transakcja może zostać uznana za podejrzaną, 
nazywa się typowaniem transakcji. Kurs e-learningowy podaje typologię transakcji, 
czyli zestawienia cech transakcji oraz towarzyszących im okoliczności, które mogą 
wskazywać na ich związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. 
Typując transakcje należy zwracać uwagę na poniższe cechy:

–  częste dokonywanie transakcji tego samego rodzaju bez wyraźnego uzasad-
niania, w szczególności operacji gotówkowych,

–  transakcje dokonywane na relatywnie wysokie kwoty przez osoby o wyglądzie 
bezdomnych,

–  klient obserwowany podczas przeprowadzania transakcji względnie dokonu-
jący transakcji w towarzystwie osób podejrzanych,

Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego sposobu realizacji prze-
pisów ustawy, pod pojęciem „pomocy finansowej” należy rozumieć nie tylko pomoc 
charytatywną wypłacaną osobie fizycznej, ale również wszelkie inne formy pomocy 
udzielanej przez fundację, takie jak np. darowizny lub dofinansowanie określonych 
działań w oparciu o umowy cywilno-prawne. Darowizna przyznana przez fundację 
innej organizacji na realizację określonego projektu będzie również podlegała obo-
wiązkowi rejestracji. Obowiązek rejestracji transakcji spoczywa na fundacjach od 14 
maja 2004 r. 
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–  wpłacanie dużych kwot pieniędzy w banknotach o tych samych nominałach 
i/lub posiadających kolejne numery serii,

–  nieracjonalny wybór przez klienta placówki względnie oddziału instytucji 
obowiązanej, położonej relatywnie daleko od jego miejsca zamieszkania lub 
siedziby, lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

–  nietypowe i nieuzasadnione żądania klienta przedstawiane przy zlecaniu lub 
realizacji transakcji,

–  przedstawianie przez klienta dokumentów budzących podejrzenia co do ich au-
tentyczności, 

–  częsty wybór przez klienta produktów i usług związanych z ponoszeniem 
wyższych kosztów przy możliwości wybrania tańszych opcji,

–  rezygnacja z dokonania transakcji w przypadku okazania przez pracownika 
instytucji obowiązanej zainteresowania szczegółami transakcji,

–  oznaki zdenerwowania i strachu klienta przy jednoczesnym wystąpieniu jednej 
z ww. okoliczności.

Wzór rejestru transakcji, sposób jego prowadzenia oraz tryb przekazywania zgroma-
dzonych w nim danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej reguluje 
rozporządzenie Ministra Finansów. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 21 września 2001 roku w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, 
sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej dopuszcza dwie formy prowadzenia rejestru 
transakcji – papierową i elektroniczną, ale choć elektroniczna wydaje się prostsza, 
odradzam tę formę, gdyż wymaga ona dodatkowych przygotowań – fundacja musi 
posiadać określoną na piśmie, szczegółową instrukcję obsługi programu kompute-
rowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru oraz stosować system infor-
matyczny uniemożliwiający likwidację lub zmianę raz wprowadzonych zapisów 
elektronicznych i gwarantujący poprawność formatu danych przekazywanych 
Generalnemu Inspektorowi. Wydaje się, że mając możliwość prowadzenia rejestru 
w formie papierowej, jest to niepotrzebne, dodatkowe obciążenie. 

Rejestr w formie papierowej jest prowadzony w postaci zbroszurowanych i ko-
lejno ponumerowanych kart transakcji (wzór karty transakcji jest załącznikiem 
do rozporządzenia i jest zamieszczony na kolejnych stronach), sporządzanych 
i wypełnianych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji. Karty transakcji 
powinny być wypełniane ręcznie lub maszynowo, w sposób staranny, czytelny 
i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści 
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz umieszczenie 
daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. Dane do rejestru 
transakcji wprowadza się bezzwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia 
roboczego po zrealizowaniu transakcji. 

Większość fundacji nie dokonuje transakcji podlegających obowiązkowi rejestra-
cji, a zatem nie będzie miała rejestru transakcji, nie ma bowiem konieczności 
posiadania pustych kart transakcji, to jest niewypełnianego rejestru. 
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3.6 Obowiązek przekazywania danych Generalnemu 
Inspektorowi

Dane dotyczące zarejestrowanych transakcji przekazuje się Generalnemu In-
spektorowi Informacji Finansowej, można to zrobić w formie papierowej lub 
elektronicznej, przy czym papierowa wydaje się dużo łatwiejsza, ale jest możliwa 
tylko w przypadku, gdy zgłaszamy jednorazowo jedną transakcję. Informacje 
o transakcjach ponadprogowych, tj, tych, których wartość przekracza rów-
nowartość 15 tys. euro przekazujemy w terminie 14 dni po upływie miesiąca 
kalendarzowego, zaś informacje o transakcjach podejrzanych – niezwłocznie. 
Na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej instytucja 
obowiązana ma obowiązek przekazać mu także inne informacje i dokumenty 
związane ze zgłoszonymi transakcjami.

Zgłoszeniu podlegają wyłącznie transakcje ujęte w rejestrze transakcji, jeśli więc 
nie prowadzimy transakcji podlegających obowiązkowi rejestracji, nie mamy 
czego zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. 

Uwaga! Publikacja jest przeznaczona dla organizacji nieprowadzących transakcji 
podlegających rejestracji i nie obejmuje wszystkich obowiązków, jakie będą miały 
te nieliczne fundacje, które przyjmują lub wypłacają w formie gotówkowej wpłaty 
równe lub przekraczające równowartość 15 tys. euro. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Art. 11. 1. Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transak-
cjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3. Przekazanie to polega na przesłaniu lub do-
starczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, także z wykorzystaniem 
informatycznych nośników danych. 

!
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Poniżej zamieszczamy wybrane interpretacje szczegółowych zapisów ustawy 
opublikowane w oficjalnym serwisie Ministerstwa Finansów poświęconym bez-
pieczeństwu finansowemu. 

Art. 2 ust. 2       12.02.2010 r. 

Czy darowizny rzeczowe są transakcją w rozumieniu znowelizowanej 
ustawy? 

Odpowiedź: W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, pod pojęciem trans-
akcji rozumie się także przeniesienie własności lub posiadania wartości mająt-
kowych, co oznacza, że darowizny rzeczowe o wartości przekraczającej równo-
wartość 15 tys. euro lub podejrzane niezależnie od kwoty podlegają rejestracji 
i zgłoszeniu do Generalnego Inspektora.

Czy każda fundacja jest instytucją obowiązaną, bez względu na to, czy do-
konuje lub zamierza dokonywać transakcji podlegających rejestracji? 

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy instytucją obowiązaną 
jest każda fundacja, bez względu na to, czy dokonuje lub zamierza dokonywać 
transakcji podlegających rejestracji. Tak więc każda fundacja ma obowiązek 
w szczególności: 

– wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych 
w ustawie, 

– wprowadzić wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 10a ustawy, 

– zawiadamiać Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności 
wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem 
terroryzmu, 

– wstrzymywać transakcje na żądanie Generalnego Inspektora, 

– posiadać rejestr transakcji i rejestrować transakcje, o których mowa w art. 8 
ust. 1 i 3 ustawy, przekazywać do Generalnego Inspektora informacje i do-
kumenty dotyczące tych transakcji, przechowywać przez wymagany okres 
rejestr transakcji oraz dokumentów dotyczących transakcji, 

– zapewniać pracownikom udział w programie szkoleniowym, 

– prowadzić analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bez-
pieczeństwa finansowego, 

– prowadzić bieżącą i udokumentowaną analizę przeprowadzanych transakcji. 

Jakie transakcje podlegają rejestracji w przypadku fundacji i stowarzy-
szeń? 

Odpowiedź: Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego sposobu 
realizacji przepisów ustawy, pod pojęciem „pomocy finansowej” należy rozumieć 
nie tylko pomoc charytatywną wypłacaną osobie fizycznej, ale również wszelkie 
inne formy pomocy udzielanej przez fundację, takie jak np. darowizny lub dofi-
nansowanie określonych działań w oparciu o umowy cywilno-prawne. Darowizna 
przyznana przez fundację innej organizacji na realizację określonego projektu 
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będzie również podlegała obowiązkowi rejestracji. Obowiązek rejestracji transakcji 
spoczywa na fundacjach od 14 maja 2004 r. Natomiast na stowarzyszeniach, jako 
nowej instytucji obowiązanej dodanej nowelą, obowiązek rejestracji transakcji 
zgodnie z art. 18 ust. 3 noweli będzie spoczywał dopiero po wprowadzeniu 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 noweli. Przedmiotowy 
przepis wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 
od dnia 7 października 2009 r.

Czy stowarzyszenia, które w ogóle nie przyjmują wpłat gotówkowych prze-
kraczających 15 tys. euro, muszą stosować się do wszystkich obowiązków 
przewidzianych w ustawie? 

Odpowiedź: Instytucją obowiązaną jest stowarzyszenie posiadające osobowość 
prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o sto-
warzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przyjmujące 
płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. 
euro. Jeżeli stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym lub stowarzyszeniem 
działającym na podstawie przepisów innych niż ww. ustawa lub stowarzysze-
niem posiadającym osobowość prawną nieprzyjmującym płatności w gotówce 
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, to w takim 
wypadku nie jest instytucją obowiązaną. W ostatnim z ww. przypadków elemen-
tem rozstrzygającym o wyłączeniu z katalogu instytucji obowiązanych jest fakt 
nieprzyjmowania płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej 
równowartość 15 tys. euro. Przyjęcie powyższego założenia w działalności 
stowarzyszenia powinno jednak znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach we-
wnętrznych regulujących jego działalność, aby wynikało z nich jednoznacznie, 
czy stowarzyszenie jest lub nie instytucją obowiązaną. 

Które stowarzyszenia są instytucjami obowiązanymi? 

Odpowiedź: Przepisami noweli do katalogu instytucji obowiązanych włączono 
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie usta-
wy Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze wię-
cej niż jednej operacji. Z brzmienia powyższego przepisu wynika więc, że aby 
stowarzyszenie mogło zostać uznane za instytucję obowiązaną, muszą zaistnieć 
łącznie dwie przesłanki: 

1) stowarzyszenie musi posiadać osobowość prawną i być stowarzyszeniem 
utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowa-
rzyszeniach, 

2) stowarzyszenie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub prze-
kraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze więcej niż jednej 
operacji.

Czy stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną dopiero od momentu 
przyjęcia wpłaty gotówkowej przekraczającej 15 tys. euro? 

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 1 lit. s ustawy instytucjami 
obowiązanymi są stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone 



51

na podstawie Prawa o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce 
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze 
więcej niż jednej operacji. Stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną w mo-
mencie przyjęcia pierwszej wpłaty gotówkowej przekraczającej równowartość 15 
tys. euro. Oznacza to, że stowarzyszenie w chwili jej przyjmowania powinno być 
przygotowane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy. 

Fundacja udziela pożyczek na budowę małych elektrowni wodnych. 
Wartość pożyczki może wynosić do 200 tys. zł. Pożyczka wypłacana 
jest transzami. Po otrzymaniu pierwszej transzy pożyczkobiorca rozlicza 
się z otrzymanych środków i otrzymuje kolejną transzę. Wartość części 
transzy nie przekracza 15 tys. euro. Czy transze, które nie przekraczają 
tej wartości, należy zgłaszać jako powiązane (ponieważ wartość umowy 
przekracza 15 tys. euro), czy należy zgłaszać tylko transze powyżej 15 tys. 
euro (jako niepowiązane)? 

Odpowiedź: Artykuł 8 ust. 1 ustawy definiuje „transakcję powiązaną” jako 
„transakcję przeprowadzaną za pomocą więcej niż jednej operacji, których oko-
liczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na ope-
racje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji”. Podział 
transz pożyczki wynika z umowy zawartej pomiędzy Fundacją a pożyczkobior-
cą, nie cechuje się zatem kryterium celowości dzielenia kwoty ponadprogowej 
w celu uniknięcia rejestracji. Jeżeli w uznaniu Fundacji pożyczkobiorca celowo 
w ww. sposób skonstruował umowę, aby uniknąć rejestracji transakcji, powinna 
zarejestrować ją jako powiązaną.

Czy w związku z art. 8 ust. 1e pkt 3 ustawy fundacja ma obowiązek zgłasza-
nia przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących 
z zagranicy, których równowartość przekracza 15 tys. euro? 

Odpowiedź: Wyłączenie art. 8 ust. 1e pkt 3 ustawy odnosi się do banków, 
ponieważ na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy „Instytucja obowiązana przeprowa-
dzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 tys. euro, ma obowiązek 
zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana 
za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one 
ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z za-
miarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Poprzez przeprowadzenie transakcji 
zgodnie z art. 2 pkt 1e ustawy należy rozumieć „wykonanie zlecenia lub dys-
pozycji klienta przez instytucję obowiązaną”. Przelewy pomiędzy rachunkami 
(niezależnie od tego, czy jest to przelew krajowy, czy przelew zagraniczny) 
wykonywane są przez banki, dlatego to tylko na tych instytucjach ciąży obo-
wiązek ich rejestracji. Wyłączenie z obowiązku rejestracji wskazane w art. 8 ust. 
1e pkt 3 ustawy odnosi się tylko do oddziałów instytucji kredytowych, banków 
krajowych, oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), 
ponieważ, z uwagi na konstrukcję wskazanych powyżej przepisów, na innych 
podmiotach nie spoczywał i nie będzie spoczywał obowiązek rejestracji przele-
wów przychodzących i wychodzących, krajowych i zagranicznych.
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Słownik pojęć
Na podstawie ustawy i kursu e-learningowego Ministerstwa Finansów na stronie 
www.giif.wortalszkoleniowy.pl

Analiza ryzyka – procedura oceny prawdopodobieństwa, że przeprowadzana 
przez instytucję obowiązaną transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy 
lub finansowaniem terroryzmu. Przy dokonywaniu analizy w celu określenia 
wysokości ryzyka instytucja obowiązana powinna uwzględnić w szczególności 
następujące kryteria: 
 1) ekonomiczne – polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 
 2) geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych cha-
rakterem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których 
występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; 
 3) przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez klienta działalności go-
spodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy 
i finansowanie terroryzmu; 
 4) behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu 
klienta.

Bank fikcyjny – podmiot świadczący usługi finansowe lub prowadzący rów-
noważną działalność, utworzony na terytorium państwa, w którym nie posiada 
siedziby, w taki sposób, aby występowało rzeczywiste zarządzanie nim i kiero-
wanie, oraz który to podmiot nie jest stowarzyszony z grupą finansową działającą 
w sposób prawnie uregulowany.

Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna będąca właścicielem lub sprawująca 
kontrolę nad osobą prawną albo mająca wpływ na osobę fizyczną, w imieniu 
której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, osoba 
fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem lub posiadająca prawo głosu 
na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, 
osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku 
podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz 
rozdzielanie takich wartości.

Blokada rachunku – czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania 
ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym rów-
nież przez instytucję obowiązaną.
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Brudzenie pieniędzy – przeciwieństwo prania pieniędzy, operacja wykorzysty-
wania legalnie pozyskanych środków (np. z działalności gospodarczej, dobro-
wolnych datków) na finansowanie działalności przestępczej (np. terroryzmu).

Finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego: 
„Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, 
papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie 
ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej – organ administracji rządowej 
właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terrory-
zmu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Do zadań Generalnego Inspek-
tora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 
w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności: 
 1) badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął 
uzasadnione podejrzenia; 
 2) przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku; 
 3) rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych; 
 4) udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach; 
 5) przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa; 
 6) inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji 
obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje; 
 7) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
 8) współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami 
zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu; 
 9) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie.

Grupa BALTCOM – Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Zorgani-
zowanej w Regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM). Na forum tej organizacji 
omawiane są i wypracowywane specyficzne metody zwalczania prania pieniędzy 
i finansowania terroryzmu w odniesieniu do indywidualnych warunków krajów 
basenu Morza Bałtyckiego.

Grupa FATF – Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Prania Pieniędzy, została 
utworzona w 1989 r. podczas szczytu Grupy G7. Status pełnoprawnego członka 
grupy ma obecnie ponad 30 państw z całego świata. Ponadto kilka państw i or-
ganizacji bierze udział w pracach FATF na prawach członka stowarzyszonego lub 
jako obserwatorzy. Polska złożyła formalny wniosek o przyjęcie do FATF w 2004 r. 
i prowadzi na arenie międzynarodowej aktywne działania w tym zakresie. 

Grupa EGMONT – Grupa została utworzona w 1995 r., a w 2007 r. przekształcona 
w formalną organizację międzynarodową, Polska jest jej członkiem od 2002 r.
Grupa EGMONT skupia ponad sto państw, które współpracują nad doskonaleniem 
prawnych standardów wymiany informacji oraz usprawnieniem wykorzystywa-
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nych przy wymianie informacji technik informatycznych. Do zadań grupy należy 
też organizacja szkoleń i podejmowanie innych działań, które mają doskonalić 
umiejętność dostrzegania symptomów prania pieniędzy przez pracowników 
jednostek analityki finansowej z państw członkowskich. 

GRUPA EAG – Grupa Euroazjatycka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
(EAG). Istnieje od 2004 r. Członkami Grupy jest 7 państw z Europy Wschodniej 
i Azji. Ponadto status obserwatora w grupie ma prawie 30 państw i organizacji 
międzynarodowych. EAG jest Ciałem Regionalnym FATF, posiada status obser-
watora w FATF i działa na zasadach podobnych do FATF. Polska uzyskała status 
obserwatora w tej grupie w grudniu 2007 r. 

Identyfikacja klienta – procedura ustalania i gromadzenia przez instytucję 
obowiązaną informacji o kliencie lub stronie transakcji niebędącej klientem. 
Obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz 
adresu, w zakresie, w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy 
zachowaniu należytej staranności. Identyfikacja może być podstawowa, uprosz-
czona lub wzmożona. 

Identyfikacja podstawowa – standardowa procedura identyfikacji klienta, po-
lega ona na zebraniu podstawowych danych o kliencie, takich jak nazwa, adres, 
dokument stwierdzający tożsamość (formę funkcjonowania). 

Identyfikacja podstawowa klienta będącego osobą fizyczną – ustalenie i zapisa-
nie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość 
osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej 
transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie-
posiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość 
cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu. 

Identyfikacja podstawowa klienta będącego osobą prawną – zapisanie ak-
tualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wska-
zującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, 
numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub 
daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL osoby repre-
zentującej tę osobę prawną. 

Identyfikacja podstawowa klienta będącego jednostką organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej – zapisanie aktualnych danych z dokumentu 
wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfi-
kacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodze-
nia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL osoby reprezentującej 
tę jednostkę. 

Identyfikacja uproszczona – ustawa dopuszcza odstąpienie od obowiązku 
identyfikacji strony transakcji w kilku przypadkach, między innymi gdy stroną 
są organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz organy 
egzekucyjne. W praktyce oznacza to zatem, że organizacja pozarządowa nie ma 
obowiązku identyfikowania strony transakcji, gdy jest nią np. organ samorządu 
przyznający jej dotację.
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Integracja wzmożona – identyfikacja klienta przy kontaktach finansowych z oso-
bami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz w zakresie transgra-
nicznych stosunków z instytucjami będącymi korespondentami z państw innych 
niż państwa członkowskie Unii Europejskiej albo państwa równoważne.

Instytucja obowiązana – podmiot wymieniony w ustawie, podlegający jej prze-
pisom. Lista instytucji obowiązanych jest wskazana w art. 2 ustawy. Instytucją 
obowiązaną są także niektóre organizacje pozarządowe: fundacje (wszystkie) 
i stowarzyszenia (tylko te posiadające osobowość prawną i przyjmujące w go-
tówce płatności równe lub przekraczające równowartość 15 tys. euro). Instytucja 
obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 tys. 
euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy 
jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okolicz-
ności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje 
o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.

Integracja – trzecia faza prania pieniędzy: „zalegalizowanie” pieniędzy pocho-
dzących z przestępstwa poprzez stworzenie prawnego uzasadnienia pochodze-
nia środków, w tej fazie środki pochodzące z przestępstwa trafiają do legalnego 
obrotu gospodarczego. Charakterystyczne dla tej fazy są: fikcyjne transakcje 
kupna-sprzedaży, kredyty i pożyczki, zakup upadającego przedsiębiorstwa.

Lokowanie – pierwsza faza prania pieniędzy: wprowadzenie do legalnego obrotu 
środków pochodzących z przestępstwa, na tym etapie najłatwiej jest zidentyfi-
kować nielegalne pochodzenie pieniędzy. Operacje charakterystyczne dla fazy 
lokowania to surfing (rozdrabnianie wpłat), refining (wymiana walut), structuring 
(dzielenie wpłat) oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych banknotów. 

Maskowanie – druga faza prania pieniędzy: oddzielenie dochodów z przestęp-
stwa od źródła ich pochodzenia poprzez przeprowadzenie szeregu transakcji 
mających na celu ukrycie powiązania dochodów z ich prawdziwym źródłem. 
Cechy charakterystyczne maskowania to: dokonywanie bardzo dużej liczby 
transakcji, dokonywanie transakcji nieuzasadnionych ekonomicznie, korzystanie 
z elektronicznych form transferu środków.

Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego – działający przy 
Generalnym Inspektorze organ opiniodawczy i doradczy w zakresie stosowania 
szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom. 
Do zadań Komitetu należy w szczególności przedstawianie propozycji zamieszcze-
nia albo usunięcia z listy osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie ust. 
4, osób, grup lub podmiotów. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Ministra 
Finansów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony 
Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Gospodarki, 
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Moneyval – Specjalny Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Pra-
niu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Komitet MONEYVAL został utworzony 
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w 1997 r. Ma status organizacji stowarzyszonej z FATF. Składa się z państw-członków 
Rady Europy, które nie należą do FATF. Prace Komitetu skupiają się na ocenie, 
w ramach kolejnych rund ewaluacyjnych, zgodności systemów przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poszczególnych państw Rady Europy 
z 49 Zaleceniami FATF, dyrektywami Unii Europejskiej oraz Konwencjami Rady 
Europy i ONZ. Komitet przygotowuje również opracowania dotyczące typologii, 
trendów i technik prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – mające miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne: 
 a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastęp-
cy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów 
konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podle-
gają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów 
obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, 
chargés d’affairs oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarzą-
dzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub 
sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania 
przesłanek określonych w tych przepisach, 
 b) małżonkowie osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi 
we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, mał-
żonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym 
pożyciu, 
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej 
współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów 
prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli 
zostały one założone na rzecz tych osób. Instytucje obowiązane mogą przyjmo-
wać oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym.

Państwo równoważne – państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, 
w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej. Listę państw 
równoważnych określa minister finansów. 

Pranie pieniędzy – wprowadzanie do legalnego obrotu wartości materialnych 
pochodzących z przestępstwa (handlu narkotykami, handlu bronią, prostytucji, 
nielegalnego hazardu), dotyczy działań podejmowanych w dowolnym państwie. 
Pranie pieniędzy dzieli się na trzy fazy: lokowania, maskowania i integracji. 

Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu – procedura (w formie pisemnej) przyjęta przez organ zarządza-
jący instytucją obowiązaną (np. zarząd fundacji) zawierająca określenie sposobu 
wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu 
analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu 
Inspektorowi, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia 
wartości majątkowych, sposób przechowywania informacji. 
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Przeprowadzanie transakcji – wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta przez 
instytucję obowiązaną.

Rachunek – rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji finansowej, 
rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek 
pieniężny służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, ewidencję 
uczestników funduszu inwestycyjnego.

Refining – operacja stosowana przy lokowaniu (pierwszej fazie prania pienię-
dzy), polegająca na wymianie walut.

Rejestr transakcji – informacje o transakcjach, które instytucja obowiązana miała 
obowiązek zarejestrować. Informacje o transakcjach przeprowadzanych przez 
instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane 
przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w któ-
rym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją. Instytucje obowiązane 
prowadzą bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji, w formie elektronicznej 
lub papierowej. Wzór rejestru transakcji, sposób jego prowadzenia oraz tryb 
dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii 
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego. 

Rejestrowanie transakcji – jeden z obowiązków instytucji obowiązanej. Insty-
tucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 
15 tys. euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, 
gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których oko-
liczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje 
o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Obowiązek 
rejestracji dotyczy także każdej transakcji, której okoliczności wskazują, że może 
ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez 
względu na jej wartość i charakter.

Stosunki gospodarcze – relacje instytucji obowiązanych z klientem związane 
z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują dłu-
gotrwałą współpracę.

Structuring – operacja stosowana przy lokowaniu (pierwszej fazie prania pie-
niędzy), polegająca na dzieleniu wpłat.

Surfing – operacja stosowana przy lokowaniu (pierwszej fazie prania pieniędzy), 
polegająca na rozdrabnianiu wpłat.

Środki bezpieczeństwa finansowego – procedury stosowane przez instytucje 
obowiązane wobec ich klientów, zakres stosowania jest określany na podstawie 
oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku 
analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodar-
czych, produktów lub transakcji. Środki bezpieczeństwa finansowego polegają na: 
1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub 
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informacji publicznie dostępnych; 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem 
należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu 
uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamo-
ści w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamo-
ści beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności 
klienta; 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta 
charakteru stosunków gospodarczych; 4) bieżącym monitorowaniu stosunków 
gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu 
zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obo-
wiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę 
możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym 
aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. Środki bezpieczeństwa 
finansowego są stosowane w szczególności: 1) przy zawieraniu umowy z klientem; 
2) przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana 
nie zawarła uprzednio umowy, której równowartość przekracza 15 tys. euro, bez 
względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, 
czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane; 
3) gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez 
względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta; 4) gdy 
zachodzi wątpliwość, czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w art. 9, 
są prawdziwe lub pełne. Środki bezpieczeństwa powinny mieć formę pisemnej 
procedury, przyjętej w formie uchwały przez organ odpowiedzialny za zarzą-
dzanie organizacją. 

Terroryzm – jest formą przemocy politycznej, stosowaną dla osiągnięcia celów 
o charakterze politycznym. Prawna definicja aktu terrorystycznego znajduje się 
w art. 115 § 20 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią przestępstwem o charak-
terze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

– poważnego zastraszenia wielu osób,

– zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zanie-
chania określonych czynności,

– wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba 
popełnienia takiego czynu.

Polityczny charakter celów oraz nagłaśnianie realizowanych i planowanych dzia-
łań i ich efektów odróżniają ugrupowania terrorystyczne od zorganizowanych 
grup przestępczych.

Transakcja – dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, 
jak i na cudzy rachunek: a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgo-
tówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 
nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza 
nim, b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych, c) przeniesienie własności lub 
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posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich 
wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należą-
cymi do tego samego klienta, d) zamiana wierzytelności na akcje lub udziały.

Transakcja podejrzana – transakcja, której okoliczności wskazują, że może 
mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Transakcja ponadprogowa – transakcja, której równowartość przekracza 15 tys. 
euro.

Transakcje powiązane – transakcje przeprowadzane za pomocą więcej niż 
jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane 
i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia 
obowiązku rejestracji.

Typowanie transakcji – bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji, mająca 
na celu określenie rodzaju transakcji, w szczególności, czy zachodzą jakieś oko-
liczności uzasadniające niepokój odnośnie jej charakteru. 

Typologie transakcji – zestawienia cech transakcji oraz towarzyszących im 
okoliczności, które mogą wskazywać na ich związek z praniem pieniędzy lub 
finansowaniem terroryzmu. Typując transakcje należy zwracać uwagę na poniż-
sze cechy:

– częste dokonywanie transakcji tego samego rodzaju bez wyraźnego uzasad-
niania, w szczególności operacji gotówkowych,

– transakcje dokonywane na relatywnie wysokie kwoty przez osoby o wyglądzie 
bezdomnych,

– klient obserwowany podczas przeprowadzania transakcji względnie dokonu-
jący transakcji w towarzystwie osób podejrzanych,

– wpłacanie dużych kwot pieniędzy w banknotach o tych samych nominałach 
i/lub posiadających kolejne numery serii,

– nieracjonalny wybór przez klienta placówki względnie oddziału instytucji 
obowiązanej, położonej relatywnie daleko od jego miejsca zamieszkania lub 
siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

– nietypowe i nieuzasadnione żądania klienta przedstawiane przy zlecaniu lub 
realizacji transakcji,

– przedstawianie przez klienta dokumentów budzących podejrzenia co do ich au-
tentyczności 

– częsty wybór przez klienta produktów i usług związanych z ponoszeniem 
wyższych kosztów przy możliwości wybrania tańszych opcji,

– rezygnacja z dokonania transakcji w przypadku okazania przez pracownika 
instytucji obowiązanej zainteresowania szczegółami transakcji,

– oznaki zdenerwowania i strachu klienta przy jednoczesnym wystąpieniu jednej 
z ww. okoliczności.
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Wartości majątkowe – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finan-
sowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, 
prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

Wstrzymanie transakcji – czasowe (nie dłużej niż 24 godziny od momentu 
potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia) ograniczenie dysponowania i korzysta-
nia z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia 
określonej transakcji przez instytucję obowiązaną.

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – środki bezpieczeństwa 
finansowego stosowane przez instytucję obowiązaną wobec klienta w przypad-
kach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu. 

Zalecenia FATF – międzynarodowe standardy zawierające wytyczne dotyczące 
poszczególnych elementów systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu, które powinny zostać wdrożone i realizowane w poszcze-
gólnych krajach adekwatnie do obowiązujących w nich realiów i ram prawnych. 
W 1990 r. FATF po raz pierwszy opublikował 40 Zaleceń, dotyczących początkowo 
wyłącznie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zalecenia FATF nie są formalnie 
wiążącymi normami prawa międzynarodowego, wiele państw dobrowolnie zo-
bowiązało się je realizować w swoich porządkach prawnych. Oprócz 40 Zaleceń 
FATF Grupa FATF wydała także 9 Zaleceń Specjalnych, to jedne z podstawowych 
kryteriów przy ocenie efektywności polskiego systemu przeciwdziałania finan-
sowaniu terroryzmu, dokonywanej przez Komitet MONEYVAL.

Zamrażanie wartości majątkowych – zapobieganie przenoszeniu, zmianie, 
wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikol-
wiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, 
własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, 
która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych. Instytucja obowią-
zana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem należytej 
staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie: 
1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające 
przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz 2) listy osób, grup 
lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, określonej 
w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Zagranicznych.
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Akty prawne

Dz.U.10.46.276 
2010-10-08  zm. przen.  Dz.U.2009.166.1317 art. 1 
2011-01-02   zm.  Dz.U.2010.182.1228 art. 129 

USTAWA

z dnia 16 listopada 2000 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

(tekst jednolity) 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania 
finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom 
i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i 
przekazywania informacji. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: 

a) oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)),

b) instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddziały instytucji 
finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

c) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe, 

d) Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, 
sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne 
cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3)),

e) instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego 
oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 
2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.4)),

f) firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.5)),

g) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.6)) oraz spółki handlowe, o 
których mowa w art. 50a tej ustawy, 

h) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów 
wartościowych, 

i)  podmioty prowadzące działalność - w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na 
automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, 

i) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na 
automatach,

j) zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli krajowych, główne 
oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, oddziały
ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pośredników ubezpieczeniowych w 
zakresie ubezpieczeń na życie, chyba że za ich działania odpowiedzialność ponosi 

66



64

ubezpieczyciel, 
k) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.7)),
l) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
m) publicznego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), 
n) notariuszy - w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, 

adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy 
w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, 
prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych
rewidentów wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód, 

o) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
p) podmioty prowadzące działalność kantorową,
q) przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową,

działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży
komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 

r) fundacje, 
s) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze 
więcej niż jednej operacji, 

t) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.8)), przyjmujących płatności za 
towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również gdy 
należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji; 

1a) beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to: 
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę

nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja 
lub prowadzona jest działalność,

b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają
prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym 
za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w 
obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w 
zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób 
prawnych, 

c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w 
przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz 
rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w 
art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

1b) podmiocie świadczącym usługi finansowe - rozumie się przez to instytucję obowiązaną lub inną
instytucję, która posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi we 
własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwego państwowego organu 
nadzoru nad takim podmiotem, działalność polegającą na: 
a) przyjmowaniu depozytów lub innych wartości majątkowych powierzonych pod tytułem zwrotnym, 
b) udzielaniu kredytów, 
c) zawieraniu umów leasingu finansowego, 
d) udzielaniu gwarancji i poręczeń,
e) obrocie na własny rachunek lub na rachunek klienta instrumentami rynku pieniężnego, dewizami, 

opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu futures, 
f) uczestniczeniu w emisji instrumentów finansowych i świadczeniu usług związanych z taką emisją,
g) doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej oraz 

doradztwie dotyczącym łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw, 
h) pośrednictwie na rynku pieniężnym,
i) zarządzaniu portfelem lub doradztwie inwestycyjnym, 
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j) przechowywaniu instrumentów finansowych lub administrowaniu nimi, 
k) udostępnianiu skrytek sejfowych; 

 1c) banku fikcyjnym - rozumie się przez to podmiot świadczący usługi finansowe lub prowadzący 
równoważną działalność, utworzony na terytorium państwa, w którym nie posiada siedziby, w taki 
sposób, aby występowało rzeczywiste zarządzanie nim i kierowanie oraz który to podmiot nie jest 
stowarzyszony z grupą finansową działającą w sposób prawnie uregulowany; 

1d) stosunkach gospodarczych - rozumie się przez to relacje instytucji obowiązanych z klientem 
związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują długotrwałą współpracę;

1e) przeprowadzaniu transakcji - rozumie się przez to wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta przez 
instytucję obowiązaną;

 1f) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne: 
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków 

parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 
sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, 
chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub 
nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne 
w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, 

b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 
rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby 
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy 
zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi 
uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób 

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2) transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na 

cudzy rachunek: 
a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu 

art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jak i poza nim, 

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych, 
c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod 

zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego klienta, 

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
 3) wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także
inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz 
nieruchomości; 

 4) rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji finansowej, 
rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi, rejestr 
uczestników funduszu, ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego; 

 5) wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z 
wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia określonej transakcji przez 
instytucję obowiązaną;

 6) blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze 
wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez instytucję
obowiązaną;

6a) zamrażaniu - rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu wartości
majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę
ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek 
inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych; 

 7) (uchylony); 
 8) jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i samorządu 
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terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję
Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli; 

 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na: 
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze 

przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego 
pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w 
takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, 
ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze 
świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w 
takiej działalności, 

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności
o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań
określonych w lit. a-c 

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na 
terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska; 

10) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9));

11) państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, w 
którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej; 

12) rozporządzeniu nr 1781/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które 
towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 08.12.2006, str. 1). 

Art. 2a. Przy ustalaniu równowartości w euro, o której mowa w ustawie, stosuje się średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania transakcji lub w dniu 
złożenia dyspozycji, lub w dniu zlecenia przeprowadzenia transakcji. 

Rozdział 2

Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Art. 3. 1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu, zwanymi dalej "organami informacji finansowej", są:
 1) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, jako naczelny organ informacji finansowej; 
 2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej "Generalnym Inspektorem". 

2. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych Prezes Rady Ministrów. 

3. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. 
4. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej 

w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów. 
5. Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154) określających zadania Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

Art. 4. 1. Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i 
analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności: 
 1) badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia; 
 2) przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku; 
 3) rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych; 
 4) udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach; 
 5) przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia 

przestępstwa; 



67

 6) inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań
nałożonych na te instytucje; 

 7) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu; 

 8) współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu; 

 9) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie. 
2. Zadania organu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1781/2006, wykonuje 

Generalny Inspektor. 

Art. 4a. 1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze 
swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności liczbę zgłoszonych przez 
instytucje obowiązane transakcji, opis działań podjętych w odpowiedzi na te zgłoszenia oraz liczbę spraw, 
w których przeprowadzono postępowanie, liczbę osób, którym przedstawiono zarzut popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, i osób nieprawomocnie i 
prawomocnie skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, 
oraz określenie wartości majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia, blokady i 
wstrzymania transakcji lub orzeczono zajęcie, zabezpieczenie majątkowe lub przepadek. 

3. Minister Sprawiedliwości przekazuje Generalnemu Inspektorowi informacje o liczbie postępowań
karnych, liczbie osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie, i osób nieprawomocnie i 
prawomocnie skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, 
oraz o wartościach majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia, blokady i wstrzymania 
transakcji lub orzeczono zajęcie, zabezpieczenie majątkowe lub przepadek - w terminie 2 miesięcy od 
zakończenia roku, za który przekazywane są informacje. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów minister 
właściwy do spraw instytucji finansowych udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów. 

Art. 4b. 1. Generalny Inspektor podlega wyłączeniu od wykonywania zadań, o których mowa w art. 
18 i 18a oraz art. 21 ust. 1, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać wątpliwość co do 
jego bezstronności. 

2. Wyłączenie następuje na wniosek Generalnego Inspektora złożony w formie pisemnej ministrowi 
właściwemu do spraw instytucji finansowych. 

3. W razie wyłączenia Generalnego Inspektora, jego zadania wykonuje minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych. 

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, mogą delegować
pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i organów im podległych lub przez nich nadzorowanych do 
pracy w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4. 

2. Szczegółowe warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy jednostek i organów podległych 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych regulują odrębne 
przepisy. 

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji 
finansowych może wyznaczyć żołnierzy zawodowych do pełnienia służby w jednostce, o której mowa w 
art. 3 ust. 4. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki 
oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym dane, jakie powinien 
zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor występuje o oddelegowanie funkcjonariusza, z 
uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego dla oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym 
stanowisku zadań i obowiązków oraz proponowanego uposażenia, dane, jakie powinien zawierać rozkaz 
personalny o oddelegowaniu, z uwzględnieniem warunków i czasu trwania oddelegowania, a także
rodzaje przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi uprawnień i świadczeń oraz zasady 
wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na uposażenia i 
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należności wypłacane przez jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został oddelegowany. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki oddelegowania 
pracowników jednostek i organów mu podległych, w tym dane, jakie powinien zawierać wniosek, z którym 
Generalny Inspektor występuje o oddelegowanie, z uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego dla 
oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym stanowisku zadań i obowiązków oraz proponowanego 
uposażenia, a także rodzaje przysługujących oddelegowanemu uprawnień i świadczeń oraz zasady 
wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na uposażenia i 
należności wypłacane przez jednostkę delegującą oraz jednostkę organizacyjną, do której pracownik 
został oddelegowany. 

6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia 
służby w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a także szczegółowe zasady przyznawania uposażenia 
oraz innych świadczeń przysługujących w czasie pełnienia służby w tej jednostce określa ustawa z dnia 
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn.
zm.10)).

Art. 6. (uchylony). 

Art. 7. 1. W przypadku prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli, Generalny Inspektor udostępnia kontrolerom 
informacje uzyskane w wyniku realizacji zadań, o których mowa w art. 4, na podstawie odrębnego 
upoważnienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

2. W przypadku kontroli Najwyższej Izby Kontroli stosuje się art. 34. 

Rozdział 3

Obowiązki instytucji obowiązanych

Art. 8. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 
15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona 
przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą
powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku 
rejestracji.

1a. W przypadku podmiotu prowadzącego kasyno gry w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczy zakupu lub sprzedaży żetonów o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 1.000 euro. 

1b. Do transakcji określonych w ust. 1a stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące transakcji, o 
których mowa w ust. 1. 

1c. (uchylony). 
1d. (uchylony). 
1e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

 1) przelewu z rachunku na rachunek lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej 
instytucji obowiązanej; 

 2) przelewu na rachunek z rachunku lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej 
instytucji obowiązanej; 

 3) przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy; 
 4) transakcji związanych z gospodarką własną instytucji obowiązanych; 
 5) transakcji zawieranych na rynku międzybankowym;
 6) przypadków określonych w art. 9d ust. 1; 
 7) banków zrzeszających banki spółdzielcze, o ile transakcja została zarejestrowana w zrzeszonym 

banku spółdzielczym; 
 8) transakcji tymczasowego przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych, wykonanej na 

czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.
2. (uchylony). 
3. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona 
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mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką
transakcję, bez względu na jej wartość i charakter. 

3a. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie przyjmuje dyspozycji lub zlecenia do 
przeprowadzenia transakcji, obowiązek, o którym mowa w ust. 3, stosuje się także, gdy instytucja ta wie 
lub przy zachowaniu należytej staranności powinna wiedzieć o takiej transakcji w związku z wykonaniem 
umowy z klientem. 

3b. Instytucje obowiązane będące adwokatami, radcami prawnymi oraz prawnikami zagranicznymi 
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, wykonują, jeżeli uczestniczą w transakcjach w związku ze 
świadczeniem klientowi pomocy w planowaniu lub przeprowadzaniu transakcji dotyczących: 
 1) kupna i sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstw;
 2) zarządzania pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi wartościami majątkowymi; 
 3) otwierania rachunków lub zarządzania nimi; 
 4) organizacji wpłat i dopłat na kapitał zakładowy i akcyjny, organizacji wkładu do tworzenia lub 

prowadzenia działalności spółek lub zarządzania nimi; 
 5) tworzenia, działalności przedsiębiorców w innej formie organizacyjnej, a także zarządzania nimi. 

4. Rejestr transakcji, o których mowa w ust. 1 i 3, jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc od 
pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. W przypadku 
likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia instytucji obowiązanej, do przechowywania rejestrów 
i dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316). 

4a. Informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty 
dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego 
po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

4b. Przepisy ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio do informacji zarejestrowanych na podstawie ust. 3a 
i 3b. 

5. Obowiązek rejestracji transakcji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, instytucji pieniądza
elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów rozliczeniowych, 
adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych oraz biegłych rewidentów i doradców 
podatkowych. 

Art. 8a. 1. Instytucje obowiązane prowadzą bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. Wyniki 
analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Wyniki analiz przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego 
po roku, w którym zostały przeprowadzone. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz 
przekształcenia instytucji obowiązanej do przechowywania dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 76 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Art. 8b. 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa 
finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, zwanej dalej "oceną ryzyka", dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w 
szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego nie są stosowane przez: 
 1) Narodowy Bank Polski; 
 2) operatora publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. m, przy świadczeniu usług przekazów 

pieniężnych. 
3. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1, polegają na: 

 1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie 
dostępnych;

 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta 
rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego 
tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości
beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta; 

 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków 
gospodarczych; 

 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych 
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transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji 
obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, 
badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych 
dokumentów i informacji. 
4. Środki bezpieczeństwa finansowego są stosowane w szczególności: 

 1) przy zawieraniu umowy z klientem; 
 2) przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana nie zawarła uprzednio 

umowy, której równowartość przekracza 15.000 euro, bez względu na to czy transakcja jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są
one ze sobą powiązane;

 3) gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość
transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta; 

 4) gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w art. 9 są prawdziwe lub 
pełne.
5. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może wykonać obowiązków, o których mowa w ust. 3 

pkt 1-3, nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy oraz 
przekazuje Generalnemu Inspektorowi, według ustalonego wzoru, w uzasadnionych przypadkach z 
uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, informacje o danym kliencie wraz 
z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji. 

6. Instytucje obowiązane, na żądanie organów informacji finansowej i organów, o których mowa w 
art. 21 ust. 3, wykazują środki bezpieczeństwa finansowego zastosowane przez nie w związku z ryzykiem 
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Art. 9. 1. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, obejmuje: 
 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu 

stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, 
obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty 
urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu 
stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu; 

 2) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub 
innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej 
adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia 
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;

 3) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych 
danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer 
identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku 
osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.
2. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, dotyczy także stron transakcji niebędących 

klientami i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, 
w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. 

3. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 2, obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska 
i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie, w 
jakim instytucja obowiązana może je ustalić.

Art. 9a. 1. Weryfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1 i 2, polega na sprawdzeniu i 
potwierdzeniu danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3, i następuje przed zawarciem umowy z klientem 
lub przed przeprowadzeniem transakcji. 

2. Weryfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1 i 2, może być zakończona po nawiązaniu 
stosunków gospodarczych, jedynie jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia dalszego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz gdy występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy. 

3. W przypadku działalności ubezpieczeniowej, w zakresie ubezpieczeń na życie, weryfikacja 
tożsamości uposażonego lub uprawnionego z tytułu polisy może nastąpić w chwili wypłaty lub przed jej 
dokonaniem albo w chwili gdy uposażony lub uprawniony zamierza wykonać prawa wynikające z umowy 
ubezpieczenia. 
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Art. 9b. 1. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest otwarcie rachunku bez dopełnienia 
obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 1-4. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonanie transakcji za pośrednictwem rachunku jest 
możliwe z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie takiego rachunku. 

Art. 9c. W przypadku podmiotu prowadzącego kasyno gry, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych, środki, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, stosuje się przy 
wejściu klienta do kasyna, niezależnie od wartości żetonów lub kartonów zakupionych do gry. 

Art. 9d. 1. Instytucje obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu, mogą odstąpić od stosowania przepisów art. 8b ust. 3 pkt 1-3: 
 1) gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego; 
 2) w stosunku do: 

a) organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów egzekucyjnych, 
b) umów ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie przekracza równowartości 

1.000 euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości 2.500 euro, 
c) polis ubezpieczeniowych występujących w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, o ile 

warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez ubezpieczonego 
praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu lub 
pożyczki, 

d) pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych 
instrumentach płatniczych, jeżeli maksymalna kwota przechowywana na nośniku nie przekracza: 
– równowartości 150 euro - w przypadku urządzenia, które nie może zostać ponownie 

naładowane, lub 
– równowartości 2.500 euro w danym roku kalendarzowym - w przypadku urządzenia, które może

zostać ponownie naładowane, chyba że kwota wykupu wynosi co najmniej równowartość 1.000 
euro w danym roku kalendarzowym. 

2. W przypadku gdy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego 
obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie równoważnym, instytucje obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, mogą ograniczyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego do 
przypadków i środków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 3. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b instytucje obowiązane gromadzą
informacje w celu ustalenia, czy klient spełnia warunki określone w tych przepisach. 

4. Do gromadzenia informacji, o których mowa w ust. 3, art. 9k stosuje się odpowiednio. 
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, inne 

niż wskazane w ust. 1 i 2 kategorie podmiotów lub rodzaje działalności, z którymi jest związane niewielkie 
ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w stosunku do których możliwe jest niestosowanie 
przepisów art. 8b ust. 3 pkt 2-4 i ust. 4 pkt 2 i 4 - z uwzględnieniem prawidłowości wykonania środków 
bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, listę państw 
równoważnych, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości wykonania środków 
bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane oraz oceny w zakresie spełniania przez dane 
państwo standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
dokonywane przez organizacje międzynarodowe. 

Art. 9e. 1. Instytucje obowiązane stosują, na podstawie analizy ryzyka, wzmożone środki 
bezpieczeństwa finansowego wobec klienta w przypadkach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności w przypadkach określonych w ust. 2-5. 

2. W przypadku gdy klient nie jest obecny, dla celów identyfikacji instytucje obowiązane stosują, w 
celu zmniejszenia ryzyka, co najmniej jeden z następujących środków: 
 1) ustalenie tożsamości klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji; 
 2) dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich 

zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu 
terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe; 
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 3) ustalenie, że pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku klienta w 
podmiocie świadczącym usługi finansowe. 
3. W zakresie transgranicznych stosunków z instytucjami będącymi korespondentami z państw 

innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa równoważne, instytucje obowiązane 
będące podmiotami świadczącymi usługi finansowe: 
 1) gromadzą informacje pozwalające na ustalenie zakresu działalności oraz czy podmiot świadczący 

usługi finansowe podlega nadzorowi państwowemu; 
 2) oceniają środki stosowane przez podmiot świadczący usługi finansowe będący korespondentem w 

zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
 3) sporządzają dokumentację określającą zakres odpowiedzialności każdego podmiotu świadczącego 

usługi finansowe; 
 4) ustalają - w odniesieniu do kont przejściowych, że podmiot świadczący usługi finansowe będący 

korespondentem przeprowadził weryfikację tożsamości i podjął odpowiednie działania w ramach 
procedur zachowania środków bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów mających 
bezpośredni dostęp do rachunków bankowych korespondenta oraz że ma możliwość udostępnienia 
na żądanie korespondenta danych dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa finansowego 
wobec klienta; 

 5) nawiązują współpracę po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu lub wyznaczonego członka zarządu 
lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub osoby wyznaczonej zgodnie z art. 10b ust. 1. 
4. W odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, instytucje obowiązane: 

 1) wprowadzają procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy klient jest osobą zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne; 

 2) stosują środki odpowiednie do określonego przez instytucję obowiązaną ryzyka w celu ustalenia 
źródła pochodzenia wprowadzanych do obrotu wartości majątkowych; 

 3) prowadzą stałą kontrolę przeprowadzanych transakcji; 
 4) zawierają umowę z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu, wskazanego członka zarządu 

lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność instytucji obowiązanej. 
5. Instytucje obowiązane mogą przyjmować oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą

zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie 
danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Art. 9f. 1. Instytucja obowiązana, będąca podmiotem świadczącym usługi finansowe, nie nawiązuje i 
nie utrzymuje współpracy w ramach bankowości korespondencyjnej z bankiem fikcyjnym. 

2. Instytucje obowiązane nie nawiązują i nie utrzymują współpracy w ramach bankowości 
korespondencyjnej z instytucją obowiązaną, będącą podmiotem świadczącym usługi finansowe, który 
zawiera umowy o prowadzenie rachunków z bankiem fikcyjnym. 

Art. 9g. Instytucje obowiązane stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego w celu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, które może wynikać z produktów lub 
transakcji pozwalających na zachowanie anonimowości. 

Art. 9h. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonania 
obowiązków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1-3. Odpowiedzialność za ich wykonanie ponosi instytucja 
obowiązana. 

Art. 9i. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję na podstawie zlecenia lub dyspozycji 
przyjętej lub otrzymanej przez podmiot świadczący usługi finansowe, mający siedzibę na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa równoważnego, może uznać obowiązki, o których 
mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1-3, za wykonane pod warunkiem zapewnienia przekazania na każde żądanie 
instytucji obowiązanej kopii dokumentów lub informacji potwierdzających zastosowanie środków 
bezpieczeństwa finansowego. 

2. Instytucja obowiązana przyjmująca zlecenie lub dyspozycję udostępnia niezwłocznie, na żądanie 
instytucji przeprowadzającej transakcję, kopie dokumentów i informacje, o których mowa w ust. 1. 

3. Instytucja obowiązana nie stosuje przepisu ust. 1, w przypadkach gdy środki bezpieczeństwa 
finansowego zostały wykonane przez podmiot świadczący usługi finansowe, związane z transferem 
środków pieniężnych. 
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4. Do udostępniania informacji, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ograniczających 
udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, wynikających z właściwych przepisów ze 
względu na rodzaj prowadzonej przez instytucję obowiązaną działalności. 

Art. 9j. 1. Instytucje obowiązane posiadające oddziały i filie na terytorium państw niebędących 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosują w tych oddziałach i filiach środki bezpieczeństwa 
finansowego określone w ustawie. 

2. W przypadku braku możliwości wykonania obowiązku określonego w ust. 1, instytucje obowiązane 
dokonują wszelkich czynności w celu skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, przewidzianych w przepisach prawa państw, o których mowa w ust. 1. 

3. Instytucje obowiązane informują oddziały i filie, o których mowa w ust. 1, o wprowadzonych 
wewnętrznych procedurach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Art. 9k. Informacje uzyskane w wyniku stosowania środków, o których mowa w art. 8b i 9e, są
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym 
przeprowadzono transakcję z klientem. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia 
instytucji obowiązanej, do przechowywania dokumentacji stosuje się przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 

Art. 10. (uchylony). 

Art. 10a. 1. Instytucje obowiązane wprowadzają w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w 
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Wewnętrzna procedura, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności zawierać określenie 
sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny 
ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, procedury wstrzymania 
transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, o 
których mowa w art. 9e ust. 5, o ile są przyjmowane, oraz sposób przechowywania informacji. 

3. Przy dokonywaniu analizy w celu określenia wysokości ryzyka instytucja obowiązana powinna 
uwzględnić w szczególności następujące kryteria: 
 1) ekonomiczne - polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej; 
 2) geograficzne - polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem działalności

gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu; 

 3) przedmiotowe - polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospodarczej wysokiego ryzyka 
z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; 

 4) behawioralne - polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta. 
4. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z 

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach 
szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. 

Art. 10b. 1. Instytucje obowiązane wyznaczają osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków 
określonych w ustawie. W przypadku instytucji obowiązanych będących kapitałowymi spółkami 
handlowymi, bankami spółdzielczymi lub państwowymi, osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków 
określonych w ustawie jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd, a w odniesieniu do oddziałów
banków zagranicznych lub instytucji kredytowych taką osobą jest dyrektor oddziału.

2. W przypadku instytucji obowiązanych wykonujących działalność jednoosobowo, osobą
odpowiedzialną jest osoba wykonująca tę działalność.

3. Do instytucji obowiązanych wykonujących działalność jednoosobowo przepis art. 10a ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 10c. 1. Przepisów rozporządzenia nr 1781/2006 nie stosuje się w przypadku, gdy dostawca 
usług płatniczych odbiorcy jest w stanie przy pomocy indywidualnego numeru referencyjnego 
monitorować wstecz, do zleceniodawcy, przekaz pieniężny pochodzący od osoby prawnej, jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę
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na dostawę towarów i usług, także gdy kwota transakcji nie przekracza równowartości 1.000 euro. 
2. Przepisu art. 5 rozporządzenia nr 1781/2006 nie stosuje się do dostawców usług płatniczych 

posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do przekazów pieniężnych na 
rzecz organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących działalność charytatywną,
religijną, kulturalną, edukacyjną, społeczną, naukową, jeżeli przekaz pieniężny nie przekracza 
równowartości 150 euro i odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 10d. Do instytucji obowiązanych będących adwokatami, radcami prawnymi lub prawnikami 
zagranicznymi przepisy art. 8a, art. 8b ust. 3 pkt 2-4, art. 9e ust. 1-3, art. 9f-9j, art. 10a ust. 1-3, art. 10b 
ust. 1 i art. 10c nie mają zastosowania. 

Rozdział 4

Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi

Art. 11. 1. Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach 
zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3. Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu danych 
z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, także z wykorzystaniem informatycznych nośników 
danych.

2. (uchylony). 
3. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą być przekazywane Generalnemu 

Inspektorowi za pośrednictwem izb gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane i banków 
zrzeszających banki spółdzielcze. 

4. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8, mogą być przekazywane Generalnemu 
Inspektorowi za pośrednictwem właściwego miejscowo organu samorządu zawodowego notariuszy, 
adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, o ile krajowy organ tego samorządu podejmie 
uchwałę określającą szczegółowe zasady i tryb przekazywania takich informacji Generalnemu 
Inspektorowi. Krajowy organ samorządu przekazuje Generalnemu Inspektorowi wykaz osób 
odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji. 

5. Obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy nie dotyczy przypadku, gdy 
adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi reprezentują
klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem albo 
udzielają porady służącej temu postępowaniu. 

Art. 12. 1. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 powinny zawierać w 
szczególności następujące dane: 
 1) datę przeprowadzenia transakcji; 
 2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2; 
 3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji; 
 4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku 

transakcji z udziałem takich rachunków; 
 5) (uchylony); 
 6) (uchylony); 
 7) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji 

o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3. 
2. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3, zawierające dane określone 

w ust. 1, przekazuje się do Generalnego Inspektora: 
 1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego - w przypadku transakcji, o których 

mowa w art. 8 ust. 1; 
 2) niezwłocznie - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, w odniesieniu do danych identyfikacyjnych strony transakcji 
niebędącej klientem, w przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku regulowanym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Art. 12a. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 3, instytucja obowiązana przekazuje 
dodatkowe dane o stronach transakcji, będące w jej posiadaniu, w tym informacje o ich rachunkach 
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osobistych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, niewykorzystanych w 
przedmiotowej transakcji. 

Art. 13.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia: 
 1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz tryb dostarczania danych 

z rejestru Generalnemu Inspektorowi; 
 2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 

ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych; 
 3) wzór formularza i sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8b ust. 5. 

Art. 13a. 1. Instytucja obowiązana udostępnia niezwłocznie informacje dotyczące transakcji objętych
przepisami ustawy na pisemne żądanie Generalnego Inspektora. Udostępnienie polega w szczególności 
na przekazaniu informacji o stronach transakcji, zawartości dokumentów, w tym dotyczących sald i 
obrotów na rachunku, przekazaniu ich potwierdzonych kopii lub udostępnieniu odpowiednich dokumentów 
do wglądu upoważnionym pracownikom jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, w celu sporządzenia 
notatek bądź kopii. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Generalnemu Inspektorowi nieodpłatnie. 
3. Generalny Inspektor może żądać przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, w formie 

elektronicznej. 

Art. 14. 1. (uchylony). 
2. Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz 

jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowane informują
niezwłocznie, w granicach swoich ustawowych kompetencji, Generalnego Inspektora o wszystkich 
przypadkach: 
 1) uzyskania informacji wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 

165a lub art. 299 Kodeksu karnego, w formie zestawienia zbiorczego, nie później niż do końca
miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano te informacje; 

 2) przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu 
karnego; 

 3) wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub 
art. 299 Kodeksu karnego. 
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna wskazywać w szczególności okoliczności dotyczące

popełnienia przestępstwa oraz osoby biorące w nim udział.
4. Generalny Inspektor niezwłocznie powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 2, o 

okolicznościach wskazujących na związek między informacjami uzyskanymi w trybie określonym w tym 
przepisie a informacjami o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 16 ust. 1 i 1a oraz art. 17. 

Art. 15. Jednostki współpracujące, w granicach swoich ustawowych kompetencji, są obowiązane 
udostępniać, na wniosek Generalnego Inspektora, informacje niezbędne do realizacji jego zadań w 
zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 

Art. 15a. 1. Jednostki współpracujące, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 14 ust. 2, są
obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w 
zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez: 
 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu; 
 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi 

podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 
299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. 
2. Jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1. 
3. Organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy celne powiadamiają niezwłocznie 

Generalnego Inspektora także o wszelkich ujawnionych w toku swojej działalności okolicznościach, 
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mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym 
mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, powinno zawierać w szczególności opis 
ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one 
wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 
165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 

5. Organy Straży Granicznej oraz organy celne przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych 
ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 
141, poz. 1178, z późn. zm.11)). Informacje te są przekazywane odpowiednio za pośrednictwem 
Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Służby Celnej, w terminie do 14 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano przywozu środków pieniężnych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu środków pieniężnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, formę i tryb 
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem konieczności sprawnego 
przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji zgromadzonych przez organy Straży Granicznej 
oraz organy celne. 

Art. 15b. W uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może zwrócić się do organu 
podatkowego lub organu kontroli skarbowej o zbadanie legalności pochodzenia określonych wartości
majątkowych. Informacja o wynikach przeprowadzonych działań jest przekazywana Generalnemu 
Inspektorowi niezwłocznie. 

Rozdział 5

Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku

Art. 16. 1. Instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia 
transakcji, mająca przeprowadzić transakcję lub posiadająca informacje o zamiarze przeprowadzenia 
transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem 
przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie 
zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane określone w art. 
12 ust. 1 oraz art. 12a wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub 
blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Przepisu art. 11 ust. 4 nie stosuje się.

1a. W przypadku gdy instytucja dokonująca zawiadomienia zgodnie z ust. 1 nie jest instytucją mającą
przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić
transakcję.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznego potwierdzenia jego 
przyjęcia, w formie pisemnej, podając datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia. 

3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać przekazane również
przy użyciu informatycznych nośników danych. 

4. Do czasu otrzymania żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1, nie dłużej niż 24 godziny, od 
momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2, instytucja obowiązana 
nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. 

Art. 16a. (uchylony). 

Art. 17. Jeżeli zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, nie można dokonać przed 
wykonaniem albo podczas wykonywania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, instytucja 
obowiązana przekazuje informację o transakcji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, podając przyczyny 
braku wcześniejszego zawiadomienia. 

Art. 18. 1. Jeżeli z zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, wynika, że transakcja, która ma 
zostać przeprowadzona, może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a 
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lub art. 299 Kodeksu karnego, Generalny Inspektor może w ciągu 24 godzin od daty i godziny 
wskazanych w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 16 ust. 2, przekazać instytucji obowiązanej pisemne 
żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i 
godziny wskazanych w tym potwierdzeniu. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego 
prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące
wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku. 

2. Żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku może być wydane tylko przez Generalnego 
Inspektora lub łącznie dwóch upoważnionych przez niego na piśmie pracowników jednostki, o której 
mowa w art. 3 ust. 4. 

3. Instytucja obowiązana wstrzymuje transakcję lub blokuje rachunek niezwłocznie po otrzymaniu 
żądania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku przez instytucję obowiązaną w trybie określonym w 
ust. 1 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi 
przepisami. 

5. Do liczenia terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Art. 18a. 1. Generalny Inspektor może przekazać instytucji obowiązanej pisemne żądanie 
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania od niej zawiadomienia, o 
którym mowa w art. 16 ust. 1, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na 
celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Generalny Inspektor może żądać wstrzymania transakcji lub 
blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez 
instytucję obowiązaną.

3. Przepisy art. 18, 19 i 20 stosuje się odpowiednio. 

Art. 19. 1. W przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora zawiadomienia, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 zdanie drugie, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady 
rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia. 

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania 
transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do 
rozpoznania sprawy. 

3. (uchylony). 
4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 zdanie drugie, nie zostanie wydane 
postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.

5. W kwestiach dotyczących wstrzymania transakcji lub blokowania rachunku nieuregulowanych w 
ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

Art. 20. W przypadku gdy rachunek został zablokowany lub transakcja została wstrzymana z 
naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

Art. 20a. (uchylony). 

Art. 20b. Przepisy art. 19 i 20 stosuje się odpowiednio również w toku wszczętego postępowania 
karnego o przestępstwo wymienione w art. 165a Kodeksu karnego, gdy otrzymane przez prokuratora 
zawiadomienie o przestępstwie pochodzi z innych źródeł.

Art. 20c. Instytucja obowiązana, na żądanie zlecającego transakcję lub posiadacza rachunku, może
poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku i wskazać organ, który tego zażądał.

Rozdział 5a 

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
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Art. 20d. 1. Instytucja obowiązana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem 
należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie: 
 1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym 

osobom, grupom lub podmiotom oraz 
 2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4. 

2. Instytucja obowiązana, dokonując zamrożenia, przekazuje wszystkie posiadane dane związane z 
zamrożeniem wartości majątkowych Generalnemu Inspektorowi, w formie elektronicznej lub papierowej. 

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio. 
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę osób, grup lub podmiotów, w 
stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności
wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub 
wiążących uchwał organizacji międzynarodowych, oraz mając na uwadze konieczność zwalczania 
terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

5. Tworzy się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej "Komitetem", 
działający przy Generalnym Inspektorze. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie 
stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom. 

6. Do zadań Komitetu należy w szczególności przedstawianie propozycji zamieszczenia albo 
usunięcia z listy osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie ust. 4, osób, grup lub podmiotów. 

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele: 
 1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; 
 2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 
 3) ministra właściwego do spraw zagranicznych; 
 4) Ministra Sprawiedliwości; 
 5) Ministra Obrony Narodowej; 
 6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 
 7) ministra właściwego do spraw gospodarki; 
 8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 
 9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 
10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 
12) Generalnego Inspektora. 

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet. 
9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4, mogą wystąpić

z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, o usunięcie ich z tej 
listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu na najbliższym posiedzeniu Komitetu. 

10. W przypadku zamrożenia wartości majątkowych na podstawie listy osób, grup lub podmiotów 
określonej na podstawie ust. 4, Generalny Inspektor, o ile to możliwe, przekazuje niezwłocznie informację
osobie, grupie lub podmiotowi, których wartości majątkowe zostały zamrożone. Informacja taka powinna 
zawierać uzasadnienie zamrożenia środków finansowych oraz pouczenie na temat możliwości 
podejmowania dalszych działań mających na celu wykreślenie z tej listy, wniesienia odwołania lub 
zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych. 

Art. 20e. 1. W razie zamrożenia wartości majątkowych osoby, grupy lub podmiotu, który: 
 1) nie jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki 

ograniczające lub na liście osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie art. 20d ust. 4, lub 
 2) znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 
- osoba, grupa lub podmiot może wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora o zwolnienie 
zamrożenia wartości majątkowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się o całkowitym zwolnieniu zamrożenia 
wartości majątkowych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Generalny Inspektor może, o ile minister właściwy do 
spraw zagranicznych nie wniesie sprzeciwu, po zasięgnięciu opinii Komitetu, rozstrzygnąć o całkowitym 
lub częściowym zwolnieniu zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z wiążącymi 
uchwałami organizacji międzynarodowych. 

4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jest wnoszony, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od 
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dnia doręczenia wystąpienia Generalnego Inspektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Generalny Inspektor, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, przedłuża termin na 
wniesienie sprzeciwu do 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia Generalnego Inspektora. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Generalny Inspektor rozstrzyga w sprawie zwolnienia 
zamrożonych wartości majątkowych z urzędu. 

6. W celu ustalenia faktów i okoliczności, o których mowa w ust. 1, jednostki współpracujące mają
obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy, w tym przekazania niezbędnych kopii dokumentów. 

7. Rozstrzygnięcie w sprawie zwolnienia zamrożenia następuje w drodze decyzji wydanej przez 
Generalnego Inspektora. 

8. Odwołanie od decyzji Generalnego Inspektora, o której mowa w ust. 7, przysługuje do ministra 
właściwego do spraw instytucji finansowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

9. Postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
10. Od decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego. 

Rozdział 6

Kontrolowanie instytucji obowiązanych

Art. 21. 1. Kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem Narodowego Banku 
Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
sprawuje Generalny Inspektor. 

2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Generalnego Inspektora pracownicy 
jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej "kontrolerami", po okazaniu legitymacji służbowej 
kontrolera, zwanej dalej "legitymacją kontrolera", i pisemnego upoważnienia. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, realizują również w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, 
na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach: 
 1) Prezes Narodowego Banku Polskiego - w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność

kantorową;
 2) Komisja Nadzoru Finansowego; 
 3)  właściwi naczelnicy urzędów celnych w stosunku do podmiotów urządzających i prowadzących gry 

losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych; 
 3)  właściwi naczelnicy urzędów celnych w stosunku do podmiotów urządzających i prowadzących gry 

losowe, zakłady wzajemne oraz gry na automatach;
 4) prezesi sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy; 
 5) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa; 
 6) właściwi wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń;
 7) organy kontroli skarbowej. 

3a. Nakładanie kar pieniężnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli, o której 
mowa w ust. 3, należy do właściwości Generalnego Inspektora. 

3b. Podmioty wymienione w ust. 3 przekazują Generalnemu Inspektorowi plany kontroli w terminie 
dwóch tygodni od ich sporządzenia. 

3c. Na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalny Inspektor 
przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1, wobec instytucji obowiązanej ubiegającej się o udzielenie 
koncesji lub zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy, jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od jej zakończenia. 

4a. Generalny Inspektor może zwrócić się do podmiotów wymienionych w ust. 3 o przekazanie 
potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wzór 
legitymacji kontrolera oraz ustala zasady jej wydawania i wymiany. 

Art. 22. 1.  Na żądanie kontrolera instytucje obowiązane są zobowiązane do przedkładania wszelkich 
dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, z 
wyłączeniem dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne. 

2. Instytucje obowiązane zapewniają kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w 
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szczególności niezwłoczne przedstawianie do kontroli żądanych dokumentów i materiałów oraz terminowe 
udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki. 

3. Kontrolerzy mają prawo do: 
 1) wstępu do obiektów i pomieszczeń instytucji obowiązanej w obecności kontrolowanego; 
 2) wglądu do dokumentów i innych materiałów dowodowych, objętych zakresem kontroli oraz 

uzyskiwania ich potwierdzonych kopii; 
 3) żądania od pracowników instytucji obowiązanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, w zakresie 

prowadzonej kontroli. 
4. Kontrolerzy, w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzystają z ochrony 

przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 

Art. 23. Kontroler jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie instytucji obowiązanej 
bez obowiązku uzyskania przepustki oraz nie podlega kontroli osobistej. 

Art. 24. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli dyrektor jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, 
przedstawia w protokole pokontrolnym kierownikowi instytucji obowiązanej lub upoważnionej przez niego 
osobie w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. 

1a. Przed przedstawieniem protokołu pokontrolnego dyrektor jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, 
może zwrócić się do instytucji obowiązanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień
na piśmie w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. 

1b. Do terminu określonego w ust. 1 nie wlicza się okresu od dnia wysłania pisma, o którym mowa w 
ust. 1a, do dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień.

2. Protokół pokontrolny zawiera ustalenia stanu faktycznego, ocenę kontrolowanej działalności, w 
tym ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych, oraz wnioski i 
zalecenia pokontrolne. 

Art. 25. 1. Instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia do Generalnego Inspektora umotywowanych 
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Generalnego Inspektora w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protokołu pokontrolnego. 

3. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Generalny Inspektor przekazuje na piśmie swoje stanowisko 
zgłaszającemu zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.

4. Instytucja obowiązana przesyła do dyrektora jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, w terminie 
wskazanym w protokole pokontrolnym, informację o sposobie wykonania wniosków i zaleceń
pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, ze wskazaniem przewidywanego terminu ich 
wykonania. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 4, liczy się od 
dnia otrzymania stanowiska Generalnego Inspektora. 

Art. 26. (uchylony). 

Art. 27. Pisemną informację o wynikach kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, Generalny Inspektor 
przekazuje: 
 1) organom sprawującym nadzór nad instytucjami obowiązanymi;
 2) organowi powołanemu do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w razie uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. (uchylony). 

Art. 29.  Do ujawnienia Generalnemu Inspektorowi wszelkich informacji w trybie i zakresie 
przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych
tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych. 
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Art. 30. Wszelkie informacje uzyskane i przekazywane przez organy informacji finansowej w trybie 
przewidzianym w ustawie podlegają ochronie określonej w przepisach odrębnych ustaw regulujących 
zasady ich ochrony. 

Art. 30a. 1. Organy informacji finansowej, pracownicy i osoby wykonujące czynności na rzecz 
jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje, z którymi 
zapoznały się w toku wykonywanych czynności - na zasadach i w trybie określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia w 
jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a także wykonywania na jej rzecz czynności na podstawie umów 
prawa cywilnego. 

Art. 31. 1. Jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 
Kodeksu karnego, wynika z posiadanych przez Generalnego Inspektora informacji, ich przetworzenia lub 
analizy, Generalny Inspektor zawiadamia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 
jednocześnie przekazuje mu materiały uzasadniające takie podejrzenie. 

2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, była informacja o transakcji, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, art. 16 ust. 1 lub art. 17 przekazana przez instytucję obowiązaną lub jednostkę
współpracującą, o której mowa w art. 15a ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje jej informację o tym 
fakcie, nie później niż w terminie 90 dni od przekazania zawiadomienia. 

Art. 32. 1. Informacje zgromadzone w trybie i zakresie przewidzianym przepisami ustawy są
udostępniane przez Generalnego Inspektora sądom i prokuratorom na potrzeby postępowania karnego, 
na ich pisemny wniosek. 

2. W celu sprawdzenia danych zawartych w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, prokurator może żądać od Generalnego 
Inspektora udostępnienia informacji chronionych prawem, w tym objętych tajemnicą bankową lub 
ubezpieczeniową, także w postępowaniu sprawdzającym prowadzonym na podstawie art. 307 Kodeksu 
postępowania karnego. 

3. Jeżeli Generalny Inspektor nie dysponuje informacjami wystarczającymi do wydania przez 
prokuratora postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie o 
przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, żądanie, o którym mowa w ust. 
2, można skierować do instytucji obowiązanej. 

Art. 33. 1. Generalny Inspektor przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, posiadane informacje, na 
pisemny i uzasadniony wniosek: 
 1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub osób przez niego upoważnionych; 
 2) Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osób przez 
nich upoważnionych - w zakresie ich kompetencji ustawowych. 
1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, na pisemny i uzasadniony wniosek, złożony za zgodą Prokuratora Generalnego. 

2. Informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, mogą być udostępniane przez 
Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek: 
 1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów urzędów 

kontroli skarbowej - wyłącznie w zakresie ich zadań ustawowych; 
 2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upoważnionych - wyłącznie 

w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach związanych z 
wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i 
banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób 
prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie 
obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych, 
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towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 
 3) dyrektorów izb celnych - wyłącznie w sprawach dotyczących egzekwowania długu celnego oraz 

należności podatkowych, wynikających z wymiany gospodarczej z zagranicą;
 4) (uchylony); 
 5) (uchylony); 
 6) (uchylony); 
 7) Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub osób przez niego 

upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

 8) (uchylony); 
 9) (uchylony); 
10) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

kontrolnego. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Generalny Inspektor może przekazywać informacje o 

transakcjach objętych przepisami ustawy, również z własnej inicjatywy. 
4. W zakresie informacji objętych tajemnicą bankową Generalny Inspektor przekazuje i udostępnia

informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem upoważnień i trybem określonym w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z prania pieniędzy, a także z finansowaniem terroryzmu, mogą być udostępniane przez 
Generalnego Inspektora zagranicznym instytucjom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, na zasadzie 
wzajemności, w trybie określonym w dwustronnych porozumieniach zawartych przez Generalnego 
Inspektora, także za pomocą informatycznych nośników danych. 

6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji uzyskanych w trybie określonym w ust. 1-3, są
obowiązane chronić informacje prawnie chronione, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych
przepisach. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy, wykonywania 
czynności na podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby.

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do których nie 
stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony, obejmuje również pracowników 
instytucji obowiązanych, izb gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane, banków zrzeszających 
banki spółdzielcze oraz osoby wykonujące na ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego. 
Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania 
czynności na podstawie umów prawa cywilnego. 

Art. 34. Ujawnienie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji lub posiadaczom 
rachunku, faktu poinformowania Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują,
że wartości majątkowe mogą pochodzić z prania pieniędzy albo o rachunkach podmiotów, co do których 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z finansowaniem terroryzmu oraz o transakcjach 
dokonywanych przez te podmioty, jest zabronione. 

Rozdział 7a 

Kary pieniężne

Art. 34a. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego, która: 
 1) nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 1, przekazania Generalnemu 

Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres 
rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji, 

 2) nie dopełnia obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków 
bezpieczeństwa finansowego, 

 3) nie dopełnia obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 
 4) nie dopełnia obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników 

analizy, 
 5) nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym, 
 6) nie dopełnia obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego, 
 7) nawiązuje lub utrzymuje współpracę z bankiem fikcyjnym 
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- podlega karze pieniężnej. 

Art. 34b. 1. Instytucja obowiązana, która wbrew następującym przepisom rozporządzenia nr 
1781/2006: 
 1) art. 5-7, nie zapewnia, aby przekazowi pieniężnemu towarzyszyły pełne informacje o zleceniodawcy, 
 2) art. 8, nie dysponuje skuteczną procedurą pozwalającą na wykrycie braku informacji o 

zleceniodawcy, 
 3) art. 9, nie informuje Generalnego Inspektora o fakcie regularnego zaniedbywania przekazywania 

wymaganych informacji o zleceniodawcy przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy, 
 4) art. 12, pośrednicząc, jako dostawca usług płatniczych, nie zachowuje wszystkich otrzymanych 

informacji o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazom pieniężnym, 
 5) art. 14, nie udziela na zapytanie Generalnego Inspektora pełnej odpowiedzi dotyczącej informacji o 

zleceniodawcy towarzyszącej przekazom pieniężnym oraz nie przekazuje Generalnemu 
Inspektorowi, na jego żądanie, odpowiednich dokumentów 

- podlega karze pieniężnej. 
2. Tej samej karze podlega instytucja obowiązana, która, wbrew przepisowi art. 20d ust. 1, nie 

zamraża wartości majątkowych osoby, grupy lub podmiotu lub nie przekazuje Generalnemu Inspektorowi 
wszystkich posiadanych danych uzasadniających zamrożenie wartości majątkowych. 

Art. 34c. 1. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości nie większej 
niż 750.000 zł, a w razie naruszenia, o którym mowa w art. 34a pkt 5 - w wysokości nie większej niż
100.000 zł.

2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Generalny Inspektor uwzględnia rodzaj i zakres naruszenia, 
dotychczasową działalność instytucji obowiązanej oraz jej możliwości finansowe. 

3. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 
4. W przypadku stwierdzenia, przez Generalnego Inspektora w toku kontroli, naruszenia, o którym 

mowa w art. 34a, możliwe jest nałożenie tylko jednej kary pieniężnej.
5. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej toczy się na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
6. Od decyzji Generalnego Inspektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych w terminie 14 dni od jej doręczenia.
7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
8. W sprawach nieuregulowanych do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.12)).
9. Informacja o nałożonej karze pieniężnej jest przekazywana instytucji nadzorującej działalność

danej instytucji obowiązanej. 

Rozdział 8

Przepisy karne

Art. 35. 1. Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy, nie 
dopełnia obowiązku: 
 1) rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji 

lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej 
transakcji,

 2) zachowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a 
ust. 1, lub przechowywania informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem środków 
bezpieczeństwa finansowego, 

 3) zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji, o której mowa w art. 16 ust. 1, 
 4) wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, 
 5) wprowadzenia wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 10a ust. 1, 
 6) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 10b ust. 1, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, 

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, 
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posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy informacje zgromadzone zgodnie z 
upoważnieniem ustawy lub wykorzystuje te informacje w inny sposób niezgodny z przepisami ustawy. 

3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie. 

Art. 36. Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy: 
 1) odmawia przekazania Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów, 
 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące 

transakcji, rachunków lub osób, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 37. Kto dopuszcza się czynu określonego w art. 35 ust. 1 lub 2 lub w art. 36 wyrządzając
znaczną szkodę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 37a. 1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w 
rozdziale 6, podlega grzywnie. 

2. (uchylony). 

Rozdział 9

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 38. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, 
poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 
934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 
2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819 i Nr 114, poz. 1193) wprowadza się następujące 
zmiany: (zmiany pominięte). 

Art. 39. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 
28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551 i Nr 94, poz. 1037) w art. 18 
dodaje się § 4 w brzmieniu: 

"§ 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie 
przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł."

Art. 40. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i 
Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz. 1103) w art. 34a w ust. 1 po pkt 1 dodaje się
pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł,".

Art. 41. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na 
automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 
oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 70, poz. 816) w art. 11 w ust. 6 po wyrazach "ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", Generalnego Inspektora Informacji Finansowej". 

Art. 42. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 
płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 
83, poz. 931) w art. 15 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w celu wykonywania obowiązków, 
wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł."

Art. 43. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 
840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 548 i Nr 93, poz. 1027) w art. 
299:
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 1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Kto środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo 

mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu 
zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich 
własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie 
utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, 
zajęcie albo orzeczenie przepadku, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."; 

 2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
"§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem banku, instytucji finansowej lub 

kredytowej albo innego podmiotu, na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek 
rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje w gotówce, wbrew przepisom, 
pieniądze lub inne wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji albo przyjmuje je 
w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one 
przedmiot czynu określonego w § 1, albo świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne 
pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.";

 3) § 7 otrzymuje brzmienie: 
"§ 7. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów 

pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z tego 
przestępstwa lub ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. 
Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej 
równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi." 

Art. 44. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 
22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1191) w art. 161 
dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Zakres oraz zasady udzielania informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową
udostępnianych przez Komisję Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej reguluje 
odrębna ustawa." 

Art. 45. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 
160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 
1027, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1191) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 46. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 
160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 
94, poz. 1037) w art. 297 w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł,".

Art. 47. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50, poz. 580) w art. 43 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,". 

Art. 47a. W okresie od dnia 31 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy ustawy stosuje się
również do wymiany znaków pieniężnych nominowanych w walutach narodowych na znaki pieniężne
nominowane w euro, dokonywanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach 
wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (Dz. U. Nr 
63, poz. 640), w tym także przez Narodowy Bank Polski. 

Art. 47b. W okresie od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązku zarejestrowania 
czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1, nie stosuje się.

Art. 48. (uchylony). 
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Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
 1) art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 
 2) (uchylony); 
 3) art. 45 pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 

2003 r. 

______ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 
1) dyrektywy 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z 

systemu finansowego w celu prania pieniędzy (Dz. Urz. WE L 166 z 28.06.1991); 
2) dyrektywy 2001/97/WE z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę 91/308/EWG w sprawie 

uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy - Deklaracja 
Komisji (Dz. Urz. WE L 344 z 18.12.2001). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z 
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 
1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 
1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 
545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 
166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 
1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 
1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 
2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 
1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, 
poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 
1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 
1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 
2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 
i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, 
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 
1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 
1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 
r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, 
Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 
504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i 
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227 i 229. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 
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1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 
1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, 
poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, 
poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, 
Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, 
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 
1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, 
poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 
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Dz.U.01.113.1210
zm.    Dz.U.02.32.308
zm.    Dz.U.03.101.935

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 września 2001 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu 
dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór rejestru transakcji, której wartość przekracza 15.000 euro przeprowadzanej również w 

drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane, a 
także transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z 
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na jej wartość i charakter,

2) sposób prowadzenia rejestru oraz tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej "Generalnym Inspektorem",

3) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których mowa w 
pkt 1, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.

§ 2. 1. Rejestr transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z 
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zwanej dalej "ustawą", jest prowadzony przez instytucje 
obowiązane w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy w formie papierowej lub przy użyciu 
elektronicznych nośników informacji.

2. Dane do rejestru transakcji, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej "rejestrem", 
wprowadza się bezzwłocznie, nie  później  jednak  niż naste pnego dnia roboczego po 
zrealizowaniu transakcji.

§ 3. 1. Rejestr w formie papierowej jest prowadzony w postaci zbroszurowanych i kolejno 
ponumerowanych kart transakcji, sporządzanych i wypełnianych oddzielnie dla każdej 
rejestrowanej transakcji.

2. Wzór karty transakcji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Karty transakcji, o których mowa w ust. 1, powinny być wypelniane ręcznie lub 

maszynowo, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez:
1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu,
2) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.
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§ 4. 1. Rejestr prowadzony przy użyciu elektronicznych nośników informacji składa się z 
zapisów elektronicznych sporządzanych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien być prowadzony w systemie informatycznym, 
umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych.

3. Strukturę zapisu elektronicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Instytucja obowiązana, prowadząca rejestr przy użyciu elektronicznych nośników 
informacji, powinna:
1) posiadać określoną na piśmie, szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego, 

wykorzystywanego do prowadzenia rejestru,
2) stosować system informatyczny uniemożliwiający likwidację lub zmianę raz 

wprowadzonych zapisów elektronicznych i gwarantujący poprawność formatu danych 
przekazywanych Generalnemu Inspektorowi.
2. Błędy w rejestrze są poprawiane za pomocą zapisu korygującego.

§ 6. 1. Dane z rejestru instytucje obowiązane dostarczają, z zastrzeżeniem ust. 2-5, w postaci 
kopii karty transakcji lub w formie zapisu na dyskietce komputerowej, w standardzie: 3,5" FAT 
1,4 lub na płycie CD-ROM, w standardzie ISO 9660.

2. Dane z rejestru mogą być przekazywane również drogą teletransmisji lub przy użyciu 
innych niż wymienione w ust. 1 elektronicznych nośników informacji, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem warunków organizacyjno-technicznych tych form 
przekazu.

3. Instytucja obowiązana, dostarczając dane z rejestru po raz pierwszy, przekazuje 
równocześnie wypełniony formularz identyfikacyjny.

4. W przypadku zaistnienia błędu lub zmiany danych zawartych w formularzu, o którym 
mowa w ust. 3, instytucja obowiązana przesyła do Generalnego Inspektora nowy formularz 
identyfikacyjny.

5. Wzór formularza identyfikacyjnego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dane z rejestru można przekazywać w formie kopii karty transakcji wyłącznie w 
przypadku, gdy dostarczane w ten sposób informacje dotyczą jednej transakcji.

2. Jeżeli kopia, o której mowa w ust. 1, została sporządzona z karty transakcji, na której w 
związku ze stwierdzonymi błędami naniesione zostały zgodnie z § 3 ust. 3 poprawki, to do 
przekazywanej Generalnemu Inspektorowi kopii karty transakcji instytucja obowiązana dołącza 
dodatkową kartę dotyczącą tej samej transakcji, wypełnioną prawidłowymi danymi, bez 
jakichkolwiek poprawek.

3. Do przekazywania danych można użyć dyskietki komputerowej, wyłącznie gdy wszystkie 
przekazywane dane znajdują się na jednej dyskietce.

4. W przypadku przekazywania danych drogą teletransmisji lub przy użyciu elektronicznych 
nośników informacji wymagane jest zachowanie struktury przekazywanych plików w formacie 
tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), z wyłączeniem zmian struktury 
plików dokonanych w wyniku kodowania lub zastosowania podpisu elektronicznego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

5. Wzór struktury plików w formacie tekstowym określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
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6. Wzór struktury plików w formacie rozszerzalnego języka znaczników (xml) określa 
załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Kopia karty transakcji przekazywana Generalnemu Inspektorowi zawiera 
potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez jedną z osób, które w związku z art. 28 
ustawy zostały wyznaczone do realizacji obowiązków określonych w ustawie.

1a. Dane przekazywane w formie elektronicznej są opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 
osoby, o której mowa w ust. 1.

2. Dane na nośniku elektronicznym są przekazywane wraz z opisem wykonanym przez 
osobę, o której mowa w ust. 1, na etykiecie zewnętrznej nośnika.

3. Opis, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) pełną nazwę instytucji obowiązanej,
2) nazwy plików i liczby zawartych w nich rekordów,
3) imię i nazwisko oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Dane w formie kopii kart transakcji lub przy użyciu elektronicznych nośników 
informacji są przekazywane do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z 
zastrzeżeniem ust. 2, przez pracownika instytucji obowiązanej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być również przekazywane za pośrednictwem:
1) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób 

i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 oraz z 
2001 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 27, poz. 298),

2) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska",
3) podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie usług pocztowych, wydaną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 
121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 
47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 
67, poz. 678).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, osoba dostarczająca dane 

potwierdza ich przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w jednostce organizacyjnej, o 
której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy.

4. Dane przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, 
mogą być nadawane wyłącznie przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3. W tych prz ypadkach wymagane jest 
umieszczenie na przesyłce widocznego dopisku "w kancelarii nie otwierać".

§ 10. 1. Instytucja obowiązana, która stwierdziła błędy w dostarczonej informacji, 
przekazuje Generalnemu Inspektorowi, w terminie siedmiu dni od dnia ich ujawnienia, 
skorygowane dane.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są dostarczane z wykorzystaniem takiego samego nośnika 
informacji, jakiego instytucja obowiązana użyła do przekazu korygowanej informacji.

3. Przepisy § 6 ust. 2 oraz § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
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§ 11. 1. Generalny Inspektor może zażądać ponownego przekazania danych, w przypadku 
gdy stwierdzi, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona lub dane z rejestru zostały przekazane z 
naruszeniem trybu ustalonego w rozporządzeniu.

2. Instytucja obowiązana, która otrzyma żądanie Generalnego Inspektora, o którym mowa w 
ust. 1, jest zobowiązana niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty wpływu żądania, przekazać żądane informacje do jednostki organizacyjnej, o której mowa w 
art. 3 ust. 4 ustawy, z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, instytucja obowiązana przekazuje dane w 
oddzielnej przesyłce, z widocznym dopiskiem "przesyłka powtórna".

4. Dopisek, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się na etykiecie elektronicznego nośnika 
informacji lub na kopii karty transakcji.

§ 11a.Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do przekazywania danych za 
pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 12. W okresie do dnia 30 grudnia 2003 r. przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
banków oraz oddziałów banków zagranicznych, w odniesieniu do których obowiązują przepisy 
uchwały nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie trybu 
postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i 
warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o 
osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz. Urz. NBP Nr 18, 
poz. 40).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik nr 1 
 

 
WZÓR KARTY TRANSAKCJI 

 
A. Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych, które zostały zamieszczone na następnej stronie. 
 
B. Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od 

lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).  
W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane 
w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.  
W przypadku braku danych lub w przypadku nie występowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.  
Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym na formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach 
dopisując w polu Uwagi: „uwagi w załączeniu”. 

 
C. Wszelkie daty mają strukturę 

rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry) 
 
D. Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji (załącznik nr 2). Opis pól rekordu transakcji 

stosuje się również do pól karty transakcji. Opis pól rekordu transakcji zawiera załącznik nr 2.  
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KARTA TRANSAKCJI              numer NIP instytucji obowiązanej            
IDENTYFIKACJA 

01. Numer ewidencyjny transakcji                          

 02. numer rejestracji transakcji             
     

03. data rejestracji transakcji         04. numer jednostki 
organizacyjnej IO         05. status  

TRANSAKCJA WYNIKAJĄCA Z DYSPOZYCJI  
06. kod rodzaju transakcji     07. kod powiązania transakcji  Tak-1 Nie-0  08. Kod transakcji 

podejrzanej     09. sposób wydania 
dyspozycji  

       
10. numer dokumentu transakcji              
           

11. data realizacji 
transakcji         12. miejsce transakcji 

(miejscowość)                      
           

13. kwota  
transakcji                14. jednostka 

transakcji     
           
15. kwota po 

zamianie                16. jednostka 
po zamianie     

PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ 17. typ podmiotu    

18 nazwisko, imię  
/ nazwa 

                                

                           19.obywa-
telstwo   

20. kraj   21. kod 
pocztowy         22. miej-

scowość                    
23. ulica                                 

24. PESEL                      26. nr rej. 
sądoweg           

27. numer SWIFT                28. NIP           
29. rodzaj dokumentu: 
DO-dowód osobisty  PA-paszport 

DT-dowód tymczasowy   KP-karta pobytu 
00-inne 

  30. seria i numer 
dokumentu                         

PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA 31. typ podmiotu    

32 nazwisko, imię  
/ nazwa 

                                

                                
33. kraj   34. kod 

pocztowy         35. miej-
scowość                    

36. ulica                                 

BENEFICJENT 37. typ podmiotu    

38 nazwisko, imię  
/ nazwa 

                                

                                
39. kraj   40. kod 

pocztowy         41. miej-
scowość                    

42. ulica                                 
RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI 

43. numer rachunku źródłowego                             

                             

44. numer rachunku docelowego                             

                             
UWAGI 

45. uwagi                              
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          ZAŁ. 1 

 

numer 
karty 

 

 

 
Imię i nazwisko 

Podpis 

25. 
 regon 

Dane osoby wypełniającej kartę: 

Stanowisko 
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Załącznik nr 3  
WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO 

A. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części zamieszczonych na następnych stronach. 
B. Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek 

organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą załącznika, zgodnie z zamieszczonym schematem. 
C. Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, 

rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).  
D. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane 

w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.  
E. W przypadku braku danych lub w przypadku nie występowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.  
F. Wszelkie daty mają strukturę  

rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry) 
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Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej 
INSTYTUCJA OBOWIAZANA           

Data wypełnienia formularza 
(rrrr/mm/dd)         czy jest to  

aktualizacja danych?  TAK*   NIE*      

DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI 
                             

                             
         numer REGON          

 

 Kraj                              

 Województwo                              

 Powiat              Gmina              

 Kod 
pocztowy      Miejscowoś

ć
                     

 Ulica                              

 Nr domu       Nr lokalu                     

Rodzaj instytucji obowiązanej* 
 Bank, oddział banku zagranicznego 
 Dom maklerski lub inny podmiot nie będący bankiem prowadzący działalność maklerską  
 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
 Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach 
 Zakład ubezpieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń 
 Towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub fundusz inwestycyjny 
 Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 
 Poczta Polska 
 Notariusz  
 Rezydent prowadzący działalność kantorową 
 Dom aukcyjny 
 Antykwariat  
 Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leasingową lub factoringową  
 Zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi 
 Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombard) 
 Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej 
 Przedsiębiorca pośredniczący w obrocie nieruchomościami  

DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GIIF 
                             

                             
 

 Stanowisko 1                              

 telefon  1               
z nr.  Kierunkowym              faks 1            

z nr.  Kierunkowym              

 telefon 
komórkowy 1          e-mail 1                  
 

                               
                               

                             
 

 Stanowisko 2                              

 telefon   2              
z nr.  kierunkowym              faks 2            

z nr.  kierunkowym              

 telefon 
komórkowy 2          e-mail 2                  
 

                               

                             

                             
Podpisy osoby upoważnionej 1. 2. 

Jeżeli instytucja posiada jednostki organizacyjne to należy 

zaznaczyć pole i wypełnić tabelę na następnej stronie       □ 

*zaznaczyć właściwy kwadrat   

 
nazwa instytucji obowiązanej 

Adre
s sied

ziby
 

imię 1 
 
nazwisko 1 

 
Uwagi 

numer NIP 

imię 2 
 
nazwisko 2 

ZAŁ. 3 
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     Wykaz jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej 

lp numer jednostki 
organizacyjnej IO 
(opis w zał. 2) 

nazwa jednostki 
organizacyjnej 
IO 

ulica kod 
pocztowy 

miejscowość województwo numer 
telefonu 

numer 
faksu 

1         
...         
n         
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Ekspertyza prawna
Poniższa analiza prawna powstała dzięki programowi Centrum Pro Bono. Cen-
trum zapewnia organizacjom pozarządowym dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej 
świadczonej przez renomowane kancelarie z całej Polski (więcej informacji na www.
centrumprobono.pl). Potrzeba przygotowania analizy na temat omawianej usta-
wy zgłoszona została przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, 
zrzeszającą ponad 80 fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Ekspertyza została 
przygotowana pro bono (bezpłatnie) przez mecenasa Marka Niedużaka w oparciu 
o przepisy obowiązujące w grudniu 2009 r. Dziękujemy Autorowi i Centrum Pro 
Bono za zgodę na wykorzystanie ekspertyzy.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu fi nansowego wartości majątkowych pocho-
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz o przeciwdziałaniu fi nansowaniu terroryzmu

7.1 Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu („ustawa”) 
nakłada na szereg podmiotów („instytucje obowiązane”) obowiązki podejmowania 
określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, czyli 
ujmując to potocznie, przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”.

Poniżej przedstawiam krótką analizę obowiązków, jakie zostały nałożone na sto-
warzyszenia, fundacje oraz przedsiębiorców przede wszystkim na skutek uchwa-
lenia ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw („nowelizacja”). Nowelizacja 
została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2009 roku (Nr 
166, poz. 1317) i weszła w życie 21 października 2009 roku.

77
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Efektem nowelizacji są znaczne zmiany w ustawie. Przede wszystkim rozszerzeniu 
uległ krąg podmiotów, które ustawa włącza w system przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uległa także zmianie nazwa 
ustawy, która obecnie brzmi: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

7.2 Wybrane defi nicje w ustawie

7.2.1 Wartość majątkowa to środki płatnicze, papiery wartościowe, wartości 
dewizowe (czyli np. dolary, euro itd.), prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz 
nieruchomości.

7.2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny 
albo na cudzy rachunek:

– wpłata i wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy 
pieniężne;

– kupno i sprzedaż wartości dewizowych;

– przeniesienie własności (czyli np. sprzedaż, darowizna) lub posiadania war-
tości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw;

– zmiana wierzytelności na akcje lub udziały.

7.2.3 Płatność drogą więcej niż jednej operacji to jedna transakcja, która 
została podzielona na operacje o mniejszych wartościach z zamiarem uniknię-
cia przewidzianego ustawą obowiązku rejestracji, a okoliczności tych operacji 
wskazują na to, że są one ze sobą powiązane.

7.2.4 Klient – w ustawie brak definicji tego pojęcia. W związku z powyższym 
jego rozumienie musi uwzględniać kontekst, w jakim występuje, oraz opierać 
się na innych definicjach zawartych w ustawie. 

Ustawa wymaga ustalenia i zapisania na podstawie przedstawionych dokumentów 
danych dotyczących „osoby dokonującej transakcji”. Ponadto ustawa posługuje się 
pojęciem „identyfikacja klientów” przy okazji definiowania środków bezpieczeń-
stwa finansowego stosowanych przez instytucje obowiązane z uwzględnieniem 
rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. Posługując 
się wykładnią funkcjonalną, na gruncie ustawy należy przyjąć możliwie szerokie 
rozumienie terminu „klient”. Pod tym pojęciem winno się zatem rozumieć każdą 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej (lub ich przedstawicieli) będącą stroną jakiejkolwiek transakcji 
z instytucją obowiązaną. Potwierdza to, na przykład, pismo z 8 stycznia 2010 
roku zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sad-
ło, gdzie w imieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („Generalny 
Inspektor”) stwierdził, że za klienta fundacji należy uznać podmiot, który uzyskał 
od fundacji pomoc materialną (finansową lub niefinansową). 
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7.2.5 Pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na:

– zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności 
o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukry-
cia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo 
udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu 
uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań;

– ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw 
związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu 
ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności 
o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności;

– nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych po-
chodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej 
działalności;

– współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu 
w przypadkach zachowań określonych powyżej.

7.2.6 Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne, które:

– są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem; albo

– są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgro-
madzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej (za 
wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowa-
nym, podlegających lub stosujących przepisy prawa UE w zakresie ujawniania 
informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium 
państwa członkowskiego UE albo państwa równoważnego); albo

– sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, 
którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz roz-
dzielanie takich wartości (z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, 
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi); albo

– mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest trans-
akcja lub prowadzona jest działalność.

7.2.7 Analiza i ocena ryzyka celem zastosowania odpowiednich środków bezpie-
czeństwa finansowego powinna uwzględnić w szczególności następujące kryteria:

– ekonomiczne – polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

– geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charak-
terem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których 
występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

– przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospo-
darczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy 
i finansowanie terroryzmu;

– behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta.



100

7.3. Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy 
a zakres podmiotowy obowiązywania ustawy 

Zasadniczo ustawa dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które bezpo-
średnio przeprowadzają transakcje, takich jak np. banki. Niemniej włącza ona 
do katalogu instytucji obowiązanych także takie podmioty, które wprawdzie 
bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje 
lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu 
lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy instytucji obo-
wiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

Zgodnie z brzmieniem nadanym przez nowelizację przepisowi art. 2 pkt 1 ustawy 
do instytucji obowiązanych zalicza się w szczególności:

– fundacje (lit. r); 

– stowarzyszenia, które jednocześnie: (i) zostały utworzone na podstawie ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach; (ii) posiadają osobowość prawną; (iii) przyjmują 
płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
15 tys. euro, także w drodze więcej niż jednej operacji (lit. s).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach osobo-
wość prawną posiadają stowarzyszenia począwszy od chwili wpisania do Krajo-
wego Rejestru Sądowego, które następuje na wniosek komitetu założycielskiego 
stowarzyszenia, po zbadaniu przez sąd rejestrowy zgodności z przepisami prawa 
statutu stowarzyszenia oraz spełnienia przez założycieli wymagań określonych 
ustawą. Generalny Inspektor stoi na stanowisku, że instytucją obowiązaną jest sto-
warzyszenie, którego statut przewiduje, że w ramach prowadzonej gospodarki 
finansowej stowarzyszenia mogą być przyjmowane dotacje, darowizny lub za-
pisy, ponieważ rygorom ustawy nie podlegają transakcje związane z gospodar-
ką własną instytucji obowiązanych. Co więcej, sądząc po stanowisku z pisma 
z dnia 8 stycznia 2010 Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej 
do Katarzyny Sadło, wydaje się, że Generalny Inspektor przystanie na stanowi-
sko, że wpisanie w sposób jednoznaczny i definitywny do statutu stowarzysze-
nia, które posiada osobowość prawną i zostało utworzone na podstawie Prawa 
o stowarzyszeniach, iż nie przyjmuje ono wpłat gotówkowych w kwocie równej 
lub przekraczającej 15 tys. euro, umożliwi wyłączenie takiego stowarzyszenia 
z kręgu instytucji obowiązanych.

Po nowelizacji instytucją obowiązaną jest również:

– każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swo-
bodzie działalności gospodarczej, który przyjmuje płatności w gotówce o war-
tości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, także w drodze 
więcej niż jednej operacji (art. 2 pkt 1 lit. t ustawy). Według definicji zawartej 
w ustawie o swobodzie działalności przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, oso-
ba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, 
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handlową, usługową lub poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopa-
lin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizo-
wany i ciągły. W zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej 
za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej. Tak więc 
obowiązki wynikające z ustawy obowiązują wszystkie fundacje. Natomiast 
jeśli chodzi o stowarzyszenia, to obowiązki te dotyczą tych z nich, które po-
siadają osobowość prawną, ale tylko w stosunku do transakcji polegających 
na przyjęciu przez stowarzyszenie płatności w gotówce w wysokości 15 tys. 
euro lub większej. Przedsiębiorców, podobnie jak stowarzyszenia, ustawa 
obejmuje jedynie w zakresie transakcji polegających na przyjęciu płatności 
w gotówce w wysokości 15 tys. euro lub większej.

7.4. Na czym polega obowiązek rejestracji transakcji?

Obowiązek rejestracji transakcji polega na odnotowaniu danych dotyczących 
transakcji w obowiązkowo prowadzonym przez instytucję obowiązaną rejestrze 
transakcji. Obowiązek ten dotyczy tych instytucji obowiązanych, które przyjmują 
dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której wartość 
przekracza 15 tys. euro. Tworząc taki rejestr instytucja obowiązana musi zawrzeć 
w nim następujące informacje:

– datę przeprowadzenia transakcji;

– dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy 
i które zostały omówione w punkcie 10 poniżej;

– kwotę, walutę i rodzaj transakcji;

– numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia trans-
akcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków;

– uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku 
przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, 
to jest w przypadku, gdy transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy 
lub finansowaniem terroryzmu.

Opierając się na stanowisku z pisma z dnia 8 stycznia 2010 r. Zastępcy Dyrek-
tora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sadło trzeba uznać, 
że zarejestrowanie transakcji dokonanej za pośrednictwem banku powinno 
nastąpić po przeprowadzeniu transakcji przez bank. Rejestr transakcji instytucja 
obowiązana musi przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia 
roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. Przez 
5 lat, przechowuje się także dokumenty związane z transakcjami. Tak zareje-
strowane dane przesyła się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 
(art. 12 ustawy po nowelizacji). Dane te przesyła się Generalnemu Inspektorowi 
w terminie:

– 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, co do zasady; albo
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– niezwłocznie, w sytuacji gdy chodzi o transakcje, której okoliczności wska-
zują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem 
terroryzmu, i to bez względu na wartość i charakter takiej transakcji.

7.5. Kiedy zachodzi obowiązek rejestracji transakcji?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 8 ust. 1 ustawy obowiązek reje-
stracji, której wartość przekracza 15 tys. euro, zasadniczo obciąża instytucję obo-
wiązaną. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora zawartym w piśmie 
z dnia 8 stycznia 2010 zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej 
do Katarzyny Sadło obowiązek ten dotyczy w szczególności fundacji oraz przed-
siębiorców i stowarzyszeń (z zastrzeżeniem dotyczącym płatności w gotówce 
o wartości 15 tys. euro lub wyższej). Z kolei jeśli instytucja obowiązana nie przyj-
muje dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji, wówczas obowią-
zek rejestracji stosuje się wtedy, gdy instytucja taka, w związku z wykonaniem 
umowy z klientem, wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinna 
wiedzieć, że konkretna transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub 
finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust. 3a ustawy po nowelizacji). Obowiązek 
ten występuje bez względu na wartość i charakter takiej transakcji. W wypadku 
przedsiębiorców oraz stowarzyszeń obowiązek rejestracji transakcji występuje 
jedynie w zakresie transakcji polegających na przyjęciu płatności w gotówce 
w wysokości 15 tys. euro lub większej.

7.6. Na czym polegają środki bezpieczeństwa 
fi nansowego?

Zgodnie z ustawą w postaci nadanej jej przez nowelizację (art. 8b ust 1) wszystkie 
instytucje obowiązane muszą wobec swoich klientów stosować środki bezpie-
czeństwa finansowego. Zakres ich stosowania jest określany na podstawie oceny 
ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, 
z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, 
produktów i transakcji. Środki bezpieczeństwa finansowego polegają na:

– identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów 
lub informacji publicznie dostępnych (co zostanie bardziej szczegółowo omó-
wione w punkcie 9 poniżej);

– podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu iden-
tyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny 
ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania 
przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta 
rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta;

– uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta cha-
rakteru stosunków gospodarczych;
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– bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym ba-
daniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane 
transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego 
działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła 
pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiada-
nych dokumentów i informacji.

7.7. Kiedy stosuje się środki bezpieczeństwa 
fi nansowego?

Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zależy od oceny ry-
zyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dokonanej w wyniku analizy 
z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, 
produktów lub transakcji. Stosuje się je w szczególności:

– przy zawieraniu umowy z klientem;

– przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana 
nie zawarła uprzednio umowy, której równowartość przekracza 15 tys. euro, 
bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza ope-
racja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą 
powiązane;

– gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez 
względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta;

– gdy zachodzi wątpliwość, czy otrzymane wcześniej dane w zakresie identy-
fikacji klienta są prawdziwe lub pełne.

Odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego są stosowane przez instytucje 
obowiązane w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terrory-
zmu, które może wynikać z produktów lub transakcji pozwalających na zacho-
wanie anonimowości.

7.8. Kiedy można odstąpić od środków 
bezpieczeństwa fi nansowego?

Instytucja obowiązana może nie stosować środków bezpieczeństwa finanso-
wego (poza bieżącym monitorowaniem stosunków gospodarczych z klientem) 
w sytuacji, gdy:

– klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę 
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa rów-
noważnego;

Instytucja obowiązana może także nie stosować środków bezpieczeństwa finan-
sowego w stosunku do:
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– organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz 
organów egzekucyjnych;

– umów ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie prze-
kracza równowartości 1 tys. euro lub składka jednorazowa nie przekracza 
równowartości 2,5 tys. euro;

– polis ubezpieczeniowych występujących w powiązaniu z ubezpieczeniem 
emerytalnym, o ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym 
zrzeczeniu się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile 
polisy te nie mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki;

– pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 roku 
o elektronicznych instrumentach płatniczych, jeżeli maksymalna kwota prze-
chowywana na nośniku nie przekracza równowartości 150 euro – w przypadku 
urządzenia, które nie może zostać ponownie naładowane, lub równowarto-
ści 2,5 tys. euro w danym roku kalendarzowym – w przypadku urządzenia, 
które może zostać ponownie naładowane, chyba że kwota wykupu wynosi 
co najmniej równowartość 1 tys. euro w danym roku kalendarzowym.

W przypadku gdy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone 
do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym, instytucje obo-
wiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terrory-
zmu, mogą ograniczyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

– przy zawieraniu umów oraz gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organi-
zacyjną oraz rodzaj klienta;

– jedynie do identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie 
dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

W stosunkach z organami administracji rządowej, organami samorządu teryto-
rialnego oraz organami egzekucyjnymi oraz w stosunkach z podmiotami świad-
czącymi usługi finansowe instytucje obowiązane gromadzą informacje w celu 
ustalenia, czy klient spełnia warunki określone w przepisach.

7.9. Co jeśli niemożliwe jest zastosowanie środków 
bezpieczeństwa fi nansowego?

Jeżeli instytucja obowiązana nie może wykonać obowiązków polegających 
na środkach bezpieczeństwa finansowego, wówczas nie przeprowadza danej 
transakcji, nie podpisuje danej umowy z klientem lub nawet rozwiązuje zawartą 
umowę. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zachodzi ryzyko prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu, informacje o kliencie wraz z posiadanymi infor-
macjami o planowanej przez niego transakcji instytucja obowiązana przekazuje 
Generalnemu Inspektorowi.
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7.10. Wzmożone środki bezpieczeństwa fi nansowego

Instytucje obowiązane muszą zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa 
finansowego wobec klienta w tych przypadkach, kiedy na podstawie analizy 
ryzyka mogą się one wiązać z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu, a w szczególności w sytuacji gdy:

– klient nie jest obecny;

– w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne 
(przy czym instytucje obowiązane mogą przyjmować oświadczenia na piśmie, 
czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym).

Kiedy klient jest nieobecny, dla celów identyfikacji instytucje obowiązane stosują 
co najmniej jeden z następujących środków:

– ustalenie tożsamości klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub 
informacji;

– dodatkowa weryfikacja autentyczności przedstawionych dokumentów lub 
poświadczenia ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ admi-
nistracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący 
usługi finansowe;

– ustalenie, że pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem 
rachunku klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe.

W odniesieniu do klienta – osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 
instytucje obowiązane:

– wprowadzają wewnętrzne procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustale-
nia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

– stosują środki odpowiednie do określonego przez instytucję obowiązaną ryzy-
ka w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzonych do obrotu wartości 
majątkowych;

– prowadzą stałą kontrolę prowadzonych transakcji;

– zawierają umowę z klientem po uprzedniej zgodzie zarządu, wskazanego 
członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej 
za działalność instytucji obowiązanej.

7.11. Na czym polega obowiązek identyfi kacji 
klientów?

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 9 ustawy po nowelizacji) instytucja obowią-
zana zobowiązana jest dokonywać identyfikacji swoich klientów, co jest jednym 
ze środków bezpieczeństwa finansowego. Obowiązek identyfikacji dotyczy 
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nie tylko klientów, ale wszystkich stron transakcji i obejmuje ustalenie i zapisanie 
ich nazw (firm) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te 
instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności (art. 
9 ust. 2 ustawy po nowelizacji).

W przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli identyfikacja klienta polega 
na (art. 9 ust. 1 ustawy) ustaleniu i zapisaniu:

– cech dokumentu stwierdzającego tożsamość (czyli np. serii i numeru dowodu 
osobistego lub paszportu osoby fizycznej);

– imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji;

– numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu 
kraju w przypadku przedstawienia paszportu;

– imienia, nazwiska oraz adresu osoby, w imieniu lub na rzecz której jest do-
konywana transakcja (w przypadku jej ustalenia).

W przypadku osób prawnych identyfikacja klienta polega na (art. 9 ust. 1 
ustawy po nowelizacji) ustaleniu i zapisaniu:

– aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu 
(czyli np. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), wskazującego nazwę 
(firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres;

– aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadza-
jącej transakcję do reprezentowania osoby prawnej oraz danych niezbędnych 
dla identyfikacji tej osoby fizycznej określonych w punkcie powyżej.

W przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 
identyfikacja klienta polega na (art. 9 ust. 1 ustawy) ustaleniu i zapisaniu:

– aktualnych danych z dokumentu (czyli np. z zaświadczenia z Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej) wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę 
i jej adres, numer identyfikacji podatkowej;

– imienia, nazwiska i numeru PESEL, lub daty urodzenia w przypadku osoby 
nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.

Obowiązek identyfikacji klientów rozciąga się również na pełnomocników 
klientów, ponieważ pełnomocnik dokonujący jakiejś czynności w imieniu swego 
mocodawcy jest w rozumieniu ustawy „osobą dokonującą transakcji”.

7.12. Kiedy zachodzi obowiązek identyfi kacji klientów?

Identyfikacja klientów jest jednym ze środków bezpieczeństwa finansowego, 
a zatem zachodzi on wtedy, kiedy pojawia się konieczność ich stosowania. Sy-
tuacje te zostały omówione w punktach 7 i 8 powyżej.
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7.13. Na czym polega weryfi kacja tożsamości 
klientów?

Weryfikacja tożsamości klienta polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych 
niezbędnych dla jego identyfikacji. Weryfikacja może być zakończona już po na-
wiązaniu stosunków gospodarczych tylko w sytuacji, gdy:

– jest to konieczne dla zapewnienia dalszego prowadzenia działalności gospo-
darczej;

– występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy.

7.14. Kiedy zachodzi obowiązek weryfi kacji 
tożsamości klientów?

Weryfikacja tożsamości klientów jest jednym ze środków bezpieczeństwa finan-
sowego, a zatem zachodzi ona wtedy, kiedy pojawia się konieczność ich stoso-
wania. Sytuacje te zostały omówione w punktach 7 i 8 powyżej.

7.15. Na czym polega obowiązek wprowadzenia 
pisemnej wewnętrznej procedury?

Instytucje obowiązane powinny wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną 
procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu. Procedura taka powinna w szczególności zawierać określenie:

– sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego;

– rejestracji transakcji;

– sposobu analizy i oceny ryzyka;

– przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi;

– procedury wstrzymania transakcji;

– sposobu przyjmowania oświadczeń dotyczących tego, czy klient jest osobą 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; oraz

– sposobu przechowywania informacji.
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7.16. Obowiązek szkolenia pracowników oraz 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej

Instytucje obowiązane powinny zapewnić udział pracowników wykonujących 
obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu ter-
roryzmu w instytucji obowiązanej w programach szkoleniowych dotyczących 
tych obowiązków. Instytucje obowiązane wyznaczają osoby odpowiedzialne 
za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie.

7.17. Obowiązek zawiadomienia Generalnego 
Inspektora i blokada transakcji

Instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia 
transakcji, mająca przeprowadzić transakcję lub posiadająca informacje o zamia-
rze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa finansowania terrory-
zmu lub prania pieniędzy, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie 
Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane objęte obowiąz-
kiem rejestracji (o których mowa w punkcie 4 powyżej) wraz ze wskazaniem 
przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku 
oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Jeżeli instytucja obowiązana 
dokonująca zawiadomienia nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, 
jej zawiadomienie skierowane do Generalnego Inspektora powinno również 
zawierać wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję. W trakcie 24 
godzin od momentu potwierdzenia przez Generalnego Inspektora przyjęcia za-
wiadomienia instytucja obowiązana nie może wykonać transakcji, której dotyczy 
zawiadomienie. Generalny Inspektor może w ciągu 24 godzin od daty i godziny 
wskazanych w swoim potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia przekazać instytucji 
obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachun-
ku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w tym 
potwierdzeniu. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego 
prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje 
i dokumenty dotyczące wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku. 
Generalny Inspektor może też przekazać instytucji obowiązanej pisemne żąda-
nie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania 
od niej wyżej opisanego zawiadomienia, jeżeli posiadane informacje wskazują 
na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie 
terroryzmu.

opracowanie – Marek Niedużak
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