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- Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy IV Dyrektywy AML;

- Ujęte zostały w ustawie również niektóre elementy zawarte w V Dyrektywie AML;

- Proces legislacyjny związany ze zmianami spowodowanymi tym drugim aktem powinny niedługo się rozpocząć;

- W razie ujawnienia problemów praktycznych z przepisami ustawy będzie możliwość w miarę rychłej ich nowelizacji;

- Wprowadzając odpowiedzialność KNF za prowadzenie postępowań administracyjnych, ustawa znacząco przebudowuje 

dotychczasową architekturę walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce;

- Ze względu na znaczenie zagadnienia AML/CFT rozszerzono katalog kar administracyjnych oraz wysokość sankcji 

pieniężnych;

- Ustawa nie odrzuca dotychczasowej praktyki stosowania przepisów AML/CFT, a zatem rozwiązania, które są z nią 

zgodne pozostają w mocy;

- Ocena ryzyka instytucji jest dokumentem podstawowym, wskazującym na słabości i silne strony systemu oraz dalsze 

działania;

- Procedury wewnętrzne muszą wynikać z oceny ryzyka przynajmniej w zakresie, w jakim mówią o sposobie zarządzania 

zidentyfikowanymi ryzykami.
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- Ustawa prawie całkowicie oparta jest na rozumieniu ryzyka (risk based approach) i zarządzaniu nim, a zatem w takim 

duchu powinna być interpretowana, szczególnie art. 42 i 43 (odpowiednio: sytuacje potencjalnie niskiego i potencjalnie

podwyższonego ryzyka);

- Odejściem od tej zasady są sytuacje związane z: relacjami z osobami i podmiotami z krajów wysokiego ryzyka, 

relacjami korespondenckimi, relacjami z PEP (ustawa nie różnicuje PEP krajowego od zagranicznego), transakcjami 

nietypowymi;

- Rejestr transakcji został zlikwidowany (z zastrzeżeniem art. 183);

- Wprowadzono w art. 4 opcję narodową z rozporządzenia 2015/847, która ogranicza konieczność identyfikacji klienta 

posługującego się gotówką od kwoty 1.000 EUR i płacącego za towary bądź usługi;

- Vacatio legis wynosi 3 miesiące dla większości przepisów ustawowych, przy czym:

- pierwsza ocena ryzyka instytucji finansowej powinna zostać dokonana w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy (3+6 od publikacji),

- pierwsza krajowa ocena ryzyka powinna zostać sporządzona w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy (3+12 od publikacji),

- Przepisy w zakresie rejestru beneficjentów rzeczywistych wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od publikacji.
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- Ustawa wprowadza katalog nowych instytucji obowiązanych oraz redefiniuje niektóre obecne instytucje;

- Mimo wątpliwości w tym przedmiocie uznano, że prawidłową implementacją zapisów Dyrektywy jest uznanie za 

instytucje obowiązane wszystkich ubezpieczeń określonych w dziale I załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

- W odniesieniu do pośredników ubezpieczeniowych instytucjami obowiązanymi będą pośrednicy (oraz ich oddziały z 

zagranicy) za wyjątkiem tych, którzy:

- wykonują czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu,

- w zakresie tego samego działu, 

- nie pobierają od klienta składki ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpieczeń kwot należnych klientowi;

- Uregulowano zagadnienia związane z podmiotami prowadzącymi wymianę walut w internecie, które nie są innymi 

instytucjami obowiązanymi, takimi jak np. krajowe instytucje płatnicze;

- Regulacją objęto również podmioty prowadzące działalność w zakresie udostępniania skrytek sejfowych, a także 

oddziały zagraniczne prowadzące w Polsce działalność w tym zakresie;

- Włączono do katalogu IO instytucje pożyczkowe.

Instytucje obowiązane
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- Nowymi instytucjami obowiązanymi staną się tzw. „giełdy kryptowalut”, czyli wszystkie podmioty, które:

- dokonują wymiany pomiędzy „walutami” wirtualnymi a środkami płatniczymi,

- dokonują wymiany pomiędzy „walutami” wirtualnymi,

- pośredniczą w wymianie pomiędzy „walutami” wirtualnymi a środkami płatniczymi oraz pomiędzy „walutami” 

wirtualnymi,

- prowadzą „rachunki kryptowalut”;

- Fakt uregulowania działalności tych podmiotów nie oznacza, że stają się one automatycznie klientami obniżonego 

ryzyka (art. 42 nie zawiera takiego upoważnienia) a także, że zakres stosowanych wobec nich środków zostaje 

zmniejszony;

- W dalszym ciągu w mocy pozostaje stanowisko UKNF propagujące wśród instytucji nadzorowanych zachowanie daleko 

posuniętej ostrożności w odniesieniu do „giełd kryptowalut”;

- Ustawa, po raz pierwszy w polskim i niewykluczone, że europejskim prawodawstwie wprowadza również definicję 

waluty wirtualnej;

- Definicja ta stanowi, że „waluta” wirtualna nie jest zbywalnym prawem majątkowym, a bardziej można ją porównać z 

sytuacją prawnie chronioną (zjawiskiem bez przedmiotowości prawno-majątkowej, ale objętym ochroną).
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- Całkowicie nową kategorią instytucji obowiązanych są też podmioty, niebędące innymi instytucjami obowiązanymi, 

które prowadzą działalność polegającą na:

- tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w 

osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych 

usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności 

prawnej,

- działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz 

podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania 

informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym

- Są to tak zwani trust and company service providers ;

- Warto wskazać, że w większości jurysdykcji, w których takie podmioty występują w znacznych ilościach, są one 

zazwyczaj dodatkowo nadzorowane.
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Definicje
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- Definicja i praktyka stosowania tego przepisu nie ulegają zasadniczym zmianom;

- W dalszym ciągu beneficjentem rzeczywistym jest tylko osoba fizyczna, a w pierwszej kolejności należy badać 

uprawnienia wynikające z różnych form własności bezpośredniej jak i pośredniej;

- Utrzymano próg 25%;

- Zapisano wprost, że można odstąpić od kryterium własności i uznać za beneficjenta osobę fizyczną zajmującą wyższe 

stanowisko kierownicze, lecz można to zrobić jedynie:

- w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych 

będących właścicielami, oraz 

- w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- Jest to obecnie stosowana zasada zgodna z komunikatem GIIF z czerwca 2016 roku;

- W przypadku trustów beneficjentami są:

- założyciel (settlor),

- powiernik (trustee),

- nadzorca, jeżeli został ustanowiony (protector),

- beneficjent (beneficiary),

- inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem.

Beneficjent rzeczywisty
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- Uznanie za beneficjenta osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze nie może następować z „automatu” i nie 

może być „rozwiązaniem” dla problemu braku ustalenia beneficjenta rzeczywistego;

- Zawsze musi istnieć ślad dokumentowy pozwalający na odtworzenie, dlaczego dana osoba została uznana za 

beneficjenta rzeczywistego;

- Nominee shareholder nie są beneficjentami rzeczywistymi i ich wskazanie nie będzie akceptowane w toku kontroli;

- Fakt bycia pełnomocnikiem nie oznacza, że osoba ta jest beneficjentem rzeczywistym, jeśli jako udziałowcy w 

dokumentach korporacyjnych wskazani są nominee;

- Osoby będące nominee zawsze muszą ujawnić swój status, a klient posiada umowę powiernictwa pomiędzy nim a takimi 

osobami, więc dokumenty w tym zakresie są w posiadaniu klienta;

- Obecnie toczą się prace nad wprowadzeniem obowiązkowej rejestracji akcji spółek akcyjnych;

- Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie ogólnorynkowej zasady: „No beneficial owner - no business”;

- Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych przez instytucje obowiązane odbywa się bez wiedzy osób, 

których informacje te dotyczą.

Beneficjent rzeczywisty
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- Środkiem bezpieczeństwa finansowego jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych 

czynności w celu:

- weryfikacji jego tożsamości,

- ustalenia struktury własności i kontroli;

- Dlatego beneficjent rzeczywisty musi być zidentyfikowany zawsze i traci na znaczeniu dotychczasowa praktyka 

orzecznicza WSA i NSA w tym zakresie;

- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie:

- Imienia i nazwiska, oraz obywatelstwa a w przypadku posiadania informacji– również:

- PESELu, numeru dowodu i adresu zamieszkania;

- Weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych na podstawie 

dokumentu tożsamości, wyciągu z rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z 

wiarygodnego i niezależnego źródła;

- Można zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub rachunku 

zbiorczego jedynie pod warunkiem, że beneficjent rzeczywisty zostanie ustalony przed przeprowadzeniem transakcji z 

wykorzystaniem tych rachunków.

Beneficjent rzeczywisty
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- Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której 

instytucja obowiązana:

- świadczy usługi lub 

- dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z 

którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub 

- na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną; 

- W przypadku umowy ubezpieczenia klientem jest ubezpieczający;

- Wszystkie zapisy ustawy odwołujące się do klienta stosuje się zatem również do osoby, na rzecz której przeprowadzana 

jest transakcja okazjonalna;

- Transakcją okazjonalną jest transakcja, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;

Klient
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- W ustawie pojawia się pierwsza historycznie definicja trustu w polskim prawie;

- Trust to regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub 

porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia 

własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz 

udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku;

- Wprowadzenie tej definicji nie oznacza, że polskie prawo umożliwia tworzenie trustów;

- Definicja jest kompleksowa. Obejmuje swoim zakresem większość istotnych form trustów pojawiających się w 

jurysdykcjach „common law”;

- Należy pamiętać, że trusty pojawiają się również w krajach Europy kontynentalnej, często bez jakiegokolwiek nadzoru i 

obowiązków identyfikacyjnych (np.: Treuhand w Austrii, Fideicomissos w Hiszpanii i Andorze);

- Trusty jeśli pojawią się w Polsce jako klienci to najczęściej poprzez swoje spółki bądź podmioty zależne;

- Trustee w większości z nich będą podmiotami profesjonalnymi, które muszą w swoich krajach posiadać licencję i być 

nadzorowane;

- Co do zasady trusty odmawiają pokazania pełnej umowy trustu, bowiem w świetle przepisów praw lokalnych często 

oznacza to stanie się trustee.

Trust
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Przepisy generalne
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- Przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka można odstąpić od wszystkich środków za wyjątkiem monitorowania relacji 

gospodarczych w odniesieniu do pieniądza elektronicznego, pod warunkiem że: 

- instrument płatniczy nie może być zasilony lub instrument ten ma maksymalny miesięczny limit transakcji 

płatniczych w wysokości równowartości 50 euro, która to kwota może być wykorzystana wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- maksymalna kwota przechowywana elektronicznie nie przekracza równowartości 50 euro; 

- instrument płatniczy może być wykorzystywany wyłącznie do zakupu towarów lub usług; 

- instrument płatniczy nie może być zasilony pieniądzem elektronicznym wydanym bez zastosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego; 

- wydawca pieniądza elektronicznego prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. 

- W przypadku wykupu pieniądza elektronicznego lub podjęcia w gotówce wartości pieniądza elektronicznego, jeśli 

kwota podlegająca wykupowi przekracza równowartość 50 euro, należy zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa 

finansowego. 

Pieniądz elektroniczny
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- Anonimowe karty przedpłacone stanowią zawsze podwyższone ryzyko, dlatego istotne jest ograniczanie go 

przynajmniej kwotą maksymalną deponowaną na instrumencie;

- Instrumenty przedpłacone były wykorzystywane w finansowaniu zamachów terrorystycznych w Paryżu;

- Niezależnie od interpretacji prawnej (pieniądz elektroniczny vs. karta przedpłacona) ustawa ma na celu umożliwienie 

realizacji tzw. mikropłatności, jeśli miałyby być one realizowane anonimowymi instrumentami pieniądza 

elektronicznego (np.: jakaś forma tokenów NFC);

- Zapis tego przepisu nie odnosi się oczywiście do żadnych instrumentów, które są wystawiane z pełną identyfikacją 

klienta i przy zastosowaniu pełnych środków bezpieczeństwa finansowego;

- Przepisy ustawy nie odnoszą się również do instytucji finansowych, które prowadzą w Polsce działalność bez otwierania 

oddziału (transgranicznie);

Pieniądz elektroniczny
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- Ustawa zawiera w art. 4 „opcję narodową” niestosowania Rozporządzenia 2015/847;

- Dotychczas w świetle wykładni UKNF na podstawie art. 5 ust. 3 powołanego rozporządzenia należało identyfikować 

każdą osobę dokonującą wpłaty gotówkowej, niezależnie od jej wysokości, czyli również w przypadku płatności za 

media, telewizję itd.;

- Praktyka na rynku była niejednolita w tym zakresie, szczególnie wśród instytucji świadczących usługi płatnicze, m.in. 

Poczty Polskiej;

- Od wejścia w życie ustawy, przepisów rozporządzenia 2015/847 nie stosuje się do transferów środków pieniężnych 

wykonywanych pomiędzy dostawcami usług płatniczych mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

rachunek płatniczy odbiorcy umożliwiający dokonywanie wyłącznie płatności za dostawę towarów lub usług, jeżeli:

- dostawca usług płatniczych odbiorcy może za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora transakcji monitorować 

transfer środków pieniężnych pomiędzy odbiorcą a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów lub usług;

- kwota transferu środków pieniężnych z tytułu płatności za dostawę towarów lub usług nie przekracza 

równowartości 1000 euro.

Obsługa gotówkowa
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- W zakresie wyznaczania osoby (osób) odpowiedzialnych wprowadzono zmiany;

- Dalej wymagane jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze składu zarządu za wdrażanie obowiązków określonych w 

ustawie;

- Przepis jednak nie wymaga już, aby osoba ta została wyznaczona przez Zarząd. Wystarczy, że będzie ona wyznaczona ze 

składu Zarządu;

- Oprócz powyższego należy również wyznaczyć MLRO (Money Laundering Reporting Officer);

- Musi to być pracownik zajmujący kierownicze stanowisko, odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności 

instytucji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- Jest to osoba, która będzie odpowiedzialna za przekazywanie informacji do GIIF;

- Należy pamiętać o odpowiednich zapisach, zarówno w regulacjach wewnętrznych, jak i kartach obowiązków 

pracowniczych;

- Pozycja i usytuowanie komórki AML nie musi ulegać zmianom, lecz w przypadku ich wprowadzania raczej należy 

unikać jej wtłaczania do komórki zapewnienia zgodności, jako że komórka AML rodzi sama w sobie ryzyko braku 

zgodności. W przypadku usytuowania AML w Compliance, nie ma potrzeby wydzielania.

Osoby odpowiedzialne
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- KBF pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu;

- Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- opiniowanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

- wydawanie opinii w zakresie zasadności zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 6 ust. 

4 dyrektywy 2015/849;

- opiniowanie strategii, a także dokonywanie przeglądu postępów w jej realizacji;

- wydawanie rekomendacji dotyczących zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu szczególnych 

środków ograniczających;

- opiniowanie wniosków o uznanie za bezprzedmiotowe stosowania wobec osoby lub podmiotu szczególnych 

środków ograniczających;

- dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu;

- przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
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Ocena ryzyka
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- Jest opracowywana przez Generalnego Inspektora we współpracy z KBF, jednostkami współpracującymi i instytucjami 

obowiązanymi i przy uwzględnieniu europejskiej oceny ryzyka;

- Aktualność krajowej oceny ryzyka i jej aktualizacja jest przeprowadzana nie rzadziej niż co 2 lata;

- Instytucje obowiązane przekazują przygotowane w zakresie swojej właściwości oceny ryzyka oraz inne informacje 

mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;

- W krajowej ocenie ryzyka Generalny Inspektor może określić ryzyka typowe dla poszczególnych rodzajów instytucji 

obowiązanych, które nie wymagają dokumentowania w ocenach ryzyka sporządzanych przez te instytucje;

- Po zaopiniowaniu jest ona przekazywana do akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych i 

publikowana w części jawnej;

- Na podstawie krajowej oceny ryzyka opracowywany jest projekt strategii, zawierający plan działań mających na celu 

ograniczenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

- Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje strategię i jest ona ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”;

- Monitorowanie jej wykonania odbywa się co 6 miesięcy.

Krajowa Ocena Ryzyka (NRA)
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- Przepis wymaga, aby instytucje identyfikowały i oceniały ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem 

terroryzmu odnoszące się do ich działalności;

- Wskazane przez ustawę minimalne czynniki ryzyka jakie należy wziąć pod uwagę to czynniki ryzyka dotyczące 

klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw;

- Niektóre z tych czynników bądź czynniki do nich odnoszące się mogą zostać poddane ocenie w toku krajowej oceny 

ryzyka i wtedy będzie można je uwzględnić we własnej ocenie ryzyka bez konieczności dokonywania jej samodzielnie;

- Krajowa ocena ryzyka może być wzięta pod uwagę przy tworzeniu własnej oceny ryzyka, co ze względu na rozbieżności 

w vacatio legis, raczej przy pierwszej ocenie ryzyka może być niestety niemożliwe;

- Sprawozdanie Komisji Europejskiej (Europejska Ocena Ryzyka), które jest już dostępne, co do zasady powinno być 

uwzględnione;

- Szczególnie należy zwrócić uwagę na kryteria wysokiego ryzyka – obsługa klientów private banking, inwestowanie 

osób prawnych, ustalenie beneficjentów rzeczywistych, skrytki sejfowe, szkolenie agentów instytucji płatniczych;

- Ocena ryzyka musi być proporcjonalna do charakteru i wielkości instytucji.

Ocena Ryzyka Instytucji Obowiązanej
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- Ocena ryzyka powinna być sporządzana w postaci papierowej lub elektronicznej;

- Aktualizacja odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata;

- Przyczynkiem do aktualizacji powinna być zmiana czynników ryzyka dotyczących: klientów, państw lub obszarów 

geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, albo krajowej oceny ryzyka i europejskiej oceny 

ryzyka;

- Zachęcam do aktualizacji oceny ryzyka zaraz po sporządzeniu i opublikowaniu krajowej oceny ryzyka;

- Dodatkowo dobrą praktyką byłoby przyjęcie, że aktualizacja powinna się odbywać niezależnie od wystąpienia zmiany 

czynników, z częstotliwością raz na rok bądź raz na dwa lata;

- Proces ten można połączyć ze sporządzaniem deklaracji apetytu na ryzyko i dokumentów pochodnych, które są 

sporządzane w bankach co roku; 

- Ocena ryzyka może być udostępniana organom samorządów zawodowych lub stowarzyszeń skupiających instytucje 

obowiązane;

- Przepis nie przewiduje automatyzmu, a zatem udostępnienie oceny ryzyka powinno się odbywać w przypadkach 

szczególnych, niezbędnych do wykonania zadań przez te organizacje;

- Ocena ryzyka jest dokumentem sensytywnym i powinna być tak traktowana.

Ocena Ryzyka Instytucji Obowiązanej
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- Nowe przepisy rozbudowują opis oceny ryzyka poprzez wydzielenie fazy rozpoznania ryzyka i następnie oceny 

rozpoznanego ryzyka;

- Odnosi się to zarówno do stosunków gospodarczych jak i transakcji okazjonalnych;

- Przy rozpoznawaniu ryzyka i jego ocenie należy wziąć pod uwagę w szczególności czynniki dotyczące:

- rodzaju klienta (np.: osoba fizyczna, prawna itd.);

- obszaru geograficznego (np.: pochodzenie, siedziba, zamieszkanie, narodowość, itd.);

- przeznaczenia rachunku;

- rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji (np.: poziom ryzyka usługi i poziom ryzyka kanału dostawy 

mogą spowodować konieczność przyznania podwyższonej kategorii ryzyka);

- poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;

- celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych (np.: długotrwała relacja z pracownikiem 

centralnego organu administracji państwowej potencjalnie może zostać uznana za relację niskiego ryzyka).

- Poziom rozpoznanego i ocenionego ryzyka wpływa bezpośrednio na zakres i intensywność stosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego.

Rozpoznanie i ocena ryzyka
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- W toku oceny ryzyka można uwzględnić informacje wynikające z:

- ponadnarodowej oceny ryzyka Komisji Europejskiej (skrytki, gotówka, beneficjent);

- NRA, a także publiczne oświadczenia i ostrzeżenia;

- informacje nadzorców, takie jak wytyczne, czy uzasadnienia nałożonych kar;

- informacje pochodzące od jednostek analityki finansowej oraz organów ścigania, takie jak raporty o zagrożeniach, 

alerty i typologie; 

- informacje uzyskane jako część wstępnego CDD;

- wiedza własna;

- informacje od podmiotów z branży, takie jak typologie i informacje dotyczące nowych zagrożeń;

- informacje z raportów organów międzynarodowych takich jak FATF, Moneyval itd.;

- informacje od wiarygodnych podmiotów prywatnych.

Rozpoznanie i ocena ryzyka
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- W toku oceny ryzyka, przy analizowaniu czynników odnoszących się do klienta można wziąć pod uwagę następujące 

kwestie:

- powiązania klienta z sektorami, które są powszechnie kojarzone z wyższym ryzykiem korupcji, takimi jak 

budownictwo, farmacja i opieka zdrowotna, handel bronią i obrona, przemysł wydobywczy lub zamówienia 

publiczne;

- powiązania klienta z sektorami, które są kojarzone z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu;

- powiązania klienta z sektorami, które obracają znacznymi ilościami gotówki;

- charakter działalności i cel powołania osób prawnych bądź podmiotów nieposiadających osobowości prawnej;

- fakt zajmowania przez klienta bądź beneficjenta eksponowanego stanowiska politycznego bądź innej ważnej 

funkcji, która stwarza mu możliwość nadużywania swojej pozycji do uzyskania prywatnych korzyści;

- istnienie niekorzystnych doniesień medialnych lub innych istotnych źródeł informacji na temat klienta;

- zgłoszenie podejrzanych transakcji klienta do GIIF;

- informacje wewnętrzne o rzetelności klienta lub beneficjenta rzeczywistego, uzyskane na przykład w toku 

długotrwałych stosunków gospodarczych.

Rozpoznanie i ocena ryzyka – klient
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- przejrzystość i sens struktury własności i kontroli klienta;

- emitowanie akcji na okaziciela lub posiadanie udziałowców nominee;

- wymaganie przez klienta skomplikowanych transakcji, transakcji o nietypowo szerokim lub wyjątkowym zakresie 

bez wyraźnej podstawy ekonomicznej;

- wiarygodność i łatwość ustalenia źródła majątku lub źródła pochodzenia wartości majątkowych klienta;

- zachowanie klienta (transakcyjne) po nawiązaniu relacji.

Rozpoznanie i ocena ryzyka – klient
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- Przy zarządzaniu ryzykiem geograficznym na etapie oceny ryzyka klienta można uwzględnić poniższe zagadnienia:

- fakt znajdowania się kraju na liście krajów wysokiego ryzyka;

- fakt znajdowania się kraju na liście krajów wysokiego ryzyka prowadzonej przez FATF bądź podobny organ; 

(należy mieć na uwadze, że członkostwo danego kraju w FATF lub ciele regionalnym nie oznacza samo w sobie, 

że system przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w danej jurysdykcji jest adekwatny i 

skuteczny);

- fakt istnienia informacji, na przykład z organów ścigania lub wiarygodnych i rzetelnych otwartych źródeł 

medialnych, z których wynika, że jurysdykcja finansuje lub wspiera działalność terrorystyczną albo grupy 

popełniające przestępstwa terrorystyczne prowadzą działalność w danym kraju lub na danym terytorium;

- nałożenie na dany kraj kar, embarg lub środków powiązanym z terroryzmem, finansowaniem terroryzmu lub 

proliferacji podjętych na przykład przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub Unię Europejską;

- zobowiązanie kraju do przyjęcia wspólnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji 

finansowych, oraz skuteczne jego wdrożenie;

- posiadanie wiarygodnych i dostępnych rejestrów beneficjentów rzeczywistych.

Rozpoznanie i ocena ryzyka – ryzyko geograficzne
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- Czynniki ryzyka, które mogą być istotne przy ocenie ryzyka związanego z produktami, usługami, transakcjami i 

kanałami dostawy, z jakich korzysta klient:

- podatność produktów lub usług na zachowanie anonimowości lub ułatwienie ukrycia tożsamości klienta i 

beneficjenta rzeczywistego;

- możliwość wydawania instrukcji przez stronę trzecią, która nie jest stroną stosunku gospodarczego;

- złożoność i konieczność zaangażowania wielu stron lub wielu jurysdykcji, na przykład w przypadku niektórych 

transakcji finansowania handlu;

- możliwość obsługi płatności dokonywanych przez strony trzecie (np. sens posiadania rachunku collect, spłaty 

zobowiązań przez strony trzecie itd.);

- ryzyko związane z nowym lub innowacyjnym produktem albo nową lub innowacyjną usługą, zwłaszcza jeżeli 

wiąże się z korzystaniem z nowych technologii lub metod płatności;

- obrót gotówkowy bądź transakcje o wysokich wartościach;

- możliwość zawarcia umowy bez fizycznej obecności klienta i bez odpowiedniej weryfikacji tożsamości;

- klient „wprowadzony” przez podmiot z grupy, bądź podmiot trzeci.

Rozpoznanie i ocena ryzyka – produkty, usługi itd.
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- Nowa ustawa odchodzi od poprzedniego modelu „odstąpienia” od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, za 

wyjątkiem instrumentów pieniądza elektronicznego;

- Instytucje mają jedynie możliwość zmiany intensywności i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 

co jest uzależnione od poziomu stwierdzonego ryzyka;

- Oznacza to, że nie ma możliwości niestosowania któregoś ze środków bezpieczeństwa finansowego;

- Wszystkie środki wymienione w ustawie muszę zostać zawsze zastosowane, ale ich intensywność i zakres może 

podlegać modyfikacjom w zależności od ryzyka klienta;

- Kierując się tą samą logiką ustawa nie przewiduje katalogu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;

- Zależą one od czynników ryzyka, zarówno po stronie klienta, jak i instytucji;

- Powinny być dobierane przez każdą z instytucji w sposób, który umożliwi mitygację ryzyka, jakie generuje dany klient i 

stosunki gospodarcze z nim, bądź też przeprowadzana przez niego transakcja okazjonalna; 

- Jedyny katalog wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego zawarty jest w odniesieniu do sytuacji bezwzględnie 

wysokiego ryzyka określonych w ustawie.

Środki bezpieczeństwa finansowego
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- Zmiany przy środkach bezpieczeństwa finansowego są nieznaczne;

- Należy zwrócić uwagę (poza obowiązkami związanymi z beneficjentem rzeczywistym) na ocenę stosunków 

gospodarczych;

- Ustawodawca w ramach tego obowiązku wskazuje, że stosownie do sytuacji, należy również uzyskać informację na 

temat celu stosunków gospodarczych i zamierzonego ich charakteru;

- Szczegółowo rozpisano również bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, które ma polegać na:

- analizie transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są 

zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz 

zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

- badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach 

uzasadnionych okolicznościami,

- zapewnieniu, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco 

aktualizowane.
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- Utrzymano obowiązek dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego;

- W dalszym ciągu na żądanie m.in. KNF instytucje wykazują, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka 

prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją 

okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego;

- Instytucje na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w 

dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie;

- Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej instytucje obowiązane 

informują klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej 

wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych;

- Należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

- powyżej 1000 EUR,

- okazjonalnej powyżej 10 000 EUR,

- przy zmianie uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.
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- Zmieniono gruntownie przepis art. 8b ust. 5 ustawy zmienianej, przez co jasno wskazano na możliwość 

nienawiązywania relacji i możliwości jej rozwiązania już z chwilą niemożności zastosowania jakiegokolwiek środka 

bezpieczeństwa finansowego;

- Przepis wskazuje wprost, że w przypadku, gdy instytucja nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa 

finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:

- nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

- nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

- nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

- rozwiązuje stosunki gospodarcze.

- Pozostawiono możliwość skierowania zawiadomienia do GIIF w takiej sytuacji, ale w ramach już istniejących informacji 

o transakcjach i zachowaniach podejrzanych, a nie jako odrębny tryb zgłoszenia.  

- Ocenę, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w tym przepisie, stanowi 

podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, pozostawiono instytucji obowiązanej.
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- W mocy pozostaje pismo Zastępcy Przewodniczącego KNF w zakresie wypowiadania umów rachunku bankowego, a w 

najbliższym czasie jego zapisy zostaną rozszerzone tak, by obejmowały również podmioty pozostałych rynków.

- Nie ulegną jednak zmianie sytuacje, w których Komisja będzie oczekiwać, aby instytucje nadzorowane wypowiadały 

umowy rachunków swoim klientom (jeśli nie istnieją ku temu przeszkody);

- Te sytuacje to:

- brak możliwości wykonania choćby jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego opisanych w ustawie,

- złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 106a Prawa bankowego lub w art. 16 ustawy o skok,

- złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 i art. 17 starej ustawy zmienianej (86 nowej), 

- powzięcie uzasadnionego podejrzenia, że rachunek wykorzystywany jest do jakiejkolwiek innej działalności 

przestępczej,

- umieszczenie klienta na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, przy uwzględnieniu całokształtu 

okoliczności faktycznych towarzyszących umieszczeniu tego podmiotu na liście,

- dysponowanie przez klienta rachunkiem w jakikolwiek inny sposób niezgodnie z przeznaczeniem bądź przepisami 

prawa.
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- W przypadku osoby fizycznej ustalić należy: 

- imię i nazwisko, 

- obywatelstwo, 

- PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, 

- serię i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

- adres zamieszkania – jeśli instytucja go posiada, 

- nazwę (firmę), NIP oraz adres główny miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

- W przypadku osoby prawnej należy ustalić: 

- a) nazwę (firmę), 

- b) formę organizacyjną, 

- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, 

- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji, 

- e) imię, nazwisko i PESEL osoby reprezentującej. 

Identyfikacja klienta
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- Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego 

polega na potwierdzeniu ustalonych danych:

- na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

- dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub 

- innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła. 

- Należy zwrócić uwagę szczególnie na ostatnią kategorię, czyli dokumentów, danych i informacji z wiarygodnych i 

niezależnych źródeł.

- Jest to zapis znany standardom międzynarodowym i bardzo pojemny. Może znaleźć zastosowanie szczególnie w 

odniesieniu do zdalnej weryfikacji klienta.

- Weryfikacja tożsamości klienta w oparciu o wiarygodne i niezależne źródła jest również furtką dla rozwiązań 

fintechowych opartych o wiarygodne technologie.

- Istnieje w nowej ustawie prawna możliwość sporządzania kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość na potrzeby 

stosowania CDD

Weryfikacja tożsamości
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- Dla przypomnienia: nie ma katalogu uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego – instytucje modyfikują 

zakres i częstotliwość stosowania podstawowych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

- Stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego jest możliwe w przypadkach, w których ocena ryzyka 

potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

- Katalog sytuacji potencjalnie niższego ryzyka jest zawarty w ustawie (art. 42 ust. 2);

- Jest to katalog otwarty, lecz przede wszystkim jest to katalog nieobligatoryjny. To znaczy, że wystąpienie sytuacji 

przewidzianej w tym przepisie ani nie obliguje ani nie upoważnia automatycznie instytucji do stosowania uproszczonych 

środków bezpieczeństwa finansowego.

- Ustawa wymaga, aby przeprowadzona ocena ryzyka potwierdziła, że rzeczywiście mamy do czynienia z obniżonym 

ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

- Instytucje finansowe mogą zatem, stosując ocenę ryzyka uznać, że relacje z niektórymi podmiotami, które nie są 

wymienione w opisywanym katalogu również są relacjami obniżonego ryzyka i stosować wtedy uproszczone środki 

bezpieczeństwa finansowego. 

- Nie wolno stosować uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w razie podejrzenia prania pieniędzy, bądź 

wątpliwości co do prawdziwości i kompletności zebranych danych.
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- Potencjalnie niższego ryzyka są relacje z:

- jednostką sektora finansów publicznych,

- przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostką samorządu 

terytorialnego lub ich związków,

- spółką notowaną na rynku regulowanym w UE bądź innym kraju, albo spółką z większościowym udziałem takiej 

spółki,

- rezydentem państwa członkowskiego UE, EFTA bądź EOG,

- rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub 

innej działalności przestępczej,

- rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują 

przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom 

wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu.
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- Potencjalnie niższego ryzyka jest również:

- zawarcie umowy ubezpieczenia, gdy składka roczna nie przekracza równowartości 1500 euro lub składka 

jednorazowa nie przekracza 3500 euro; w przypadku grupowych umów ubezpieczenia wskazana wartość składek 

liczona jest w odniesieniu do każdego ubezpieczonego; 

- przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, zawarcie umowy i gromadzenie 

oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 

- oferowanie produktów lub usług dla osób wykluczonych finansowo; 

- oferowanie produktów lub usług powiązanych z klientem, w przypadku których ryzyko prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu jest ograniczane za pomocą innych czynników; 

- powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z: 

- państwem członkowskim UE, EFTA i EOG, 

- państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej 

działalności przestępczej, 

- państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy 

dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom 

wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 
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- Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego mogą obejmować:

- dostosowanie momentu stosowania CDD przez:

- sprawdzenie tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego w trakcie nawiązywania stosunku 

gospodarczego lub

- sprawdzenie tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego w momencie, gdy transakcja przekroczy 

określony pułap lub po upływie racjonalnego okresu. Jest to jednak możliwe jedynie, jeśli:

- nie będzie to de facto prowadzić do zwolnienia ze stosowania CDD (tożsamość klienta lub 

beneficjenta rzeczywistego klienta musi zostać ostatecznie sprawdzona);

- pułap lub limit czasu został wyznaczony na rozsądnie niskim poziomie;

- funkcjonuje system, który pozwala wykryć osiągniecie pułapu lub limitu czasu oraz

- nie ma przepisów, które wprost nakazują pozyskanie określonych danych niezwłocznie.

- dostosowanie ilości informacji uzyskanych w celu identyfikacji, weryfikacji lub monitorowania, na przykład 

przez:

- sprawdzenie tożsamości na podstawie informacji uzyskanych z tylko jednego wiarygodnego, rzetelnego i 

niezależnego dokumentu lub źródła danych lub

- przyjęcie założenia a priori w kwestii charakteru i celu stosunku gospodarczego.
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- Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego mogą obejmować:

- dostosowanie jakości lub źródła informacji uzyskanych w celu identyfikacji, weryfikacji lub monitorowania, na 

przykład przez:

- zaakceptowanie informacji uzyskanych od klienta zamiast z niezależnego źródła podczas weryfikacji 

tożsamości beneficjenta rzeczywistego (należy mieć na uwadze, że nie jest to dozwolone w przypadku 

weryfikacji tożsamości klienta) lub

- jeżeli ryzyko związane ze wszystkimi aspektami stosunku gospodarczego jest bardzo niskie, poleganie na 

źródle pochodzenia wartości majątkowych w celu spełnienia niektórych wymogów należytej staranności 

wobec klienta, na przykład jeżeli środki pochodzą z świadczeń państwowych lub jeżeli środki zostały 

przelane z konta w imieniu klienta na firmę z EOG;

- dostosowanie częstotliwości aktualizacji i przeglądów CDD, na przykład przeprowadzanie aktualizacji i 

przeglądów tylko wtedy, gdy występują zdarzenia uruchamiające (nowy produkt lub usługa, osiągnięty określony 

pułap, itd.) lecz nie może to powodować wyłączenia stosowania tego środka;

- dostosowanie częstotliwości i intensywności monitorowania transakcji, na przykład przez monitorowanie 

transakcji wyłącznie powyżej określonego pułapu (wyznaczonego na rozsądnym poziomie i uwzględniającego 

transakcje powiązane).
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- Dla przypomnienia: nie ma katalogu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (za wyjątkiem relacji z PEP i 

relacji korespondenckich z krajów trzecich wysokiego ryzyka) – instytucje modyfikują zakres i częstotliwość stosowania 

środków bezpieczeństwa finansowego.

- Katalog sytuacji potencjalnie wyższego ryzyka jest zawarty w ustawie (art. 43 ust. 2);

- Jest to katalog otwarty, lecz przede wszystkim jest to katalog nieobligatoryjny. To znaczy, że wystąpienie sytuacji 

przewidzianej w tym przepisie nie obliguje automatycznie instytucji do stosowania wzmożonych środków 

bezpieczeństwa finansowego.

- Ustawa wymaga, aby przeprowadzona ocena ryzyka potwierdziła, że rzeczywiście mamy do czynienia z podwyższonym 

ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

- Instytucje finansowe mogą zatem, stosując ocenę ryzyka uznać, że relacje z niektórymi podmiotami, które nie są 

wymienione w opisywanym katalogu również są relacjami podwyższonego ryzyka i stosować wtedy wzmożone środki 

bezpieczeństwa finansowego. 
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- O wyższym ryzyku może świadczyć:

- nawiązywanie stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach; 

- to, że klient jest: 

- wehikułem inwestycyjnym, 

- spółką z akacjami na okaziciela, 

- Spółką, której papiery nie są notowane, 

- spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub 

udziałowcy; 

- przedmiot prowadzonej przez klienta działalności skupiony na intensywnym obrocie gotówką; 

- nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa klienta; 

- private banking; 

- korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego 

identyfikację, w tym z usługi polegającej na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków; 

- zlecanie przez nieznane lub niepowiązane z klientem podmioty trzecie transakcji, których beneficjentem jest 

klient;
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- O wyższym ryzyku może świadczyć również:

- korzystanie z nowych produktów lub usług;

- oferowanie produktów lub usług przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji;

- powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:

- państwem trzecim wysokiego ryzyka,

- państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego 

rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze 

terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym,

- państwem, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły 

decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających;

- brak fizycznej obecności klienta – w przypadku, gdy związane z tym wyższe ryzyko prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu nie zostało ograniczone w inny sposób, w tym:

- przez użycie notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej adekwatnie do średniego poziomu 

bezpieczeństwa, 

- stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

- stosowanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP; 
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- Brak fizycznej obecności klienta jest sytuacją podwyższonego ryzyka tylko wtedy, jeśli to ryzyko nie zostało 

ograniczone w inny sposób;

- Katalog środków ustawowych nie jest wyczerpujący. Są to jedynie przykłady, o czym świadczy użycie przez 

ustawodawcę słowa „w tym”;

- Identyfikacja klienta przy użyciu przelewu jest możliwa, pod warunkiem, że proces ten spełnia wymogi Rekomendacji 6 

KNF (wraz z narosłymi interpretacjami);

- Zdarza się, że klienci wykorzystują możliwość zmiany adresu on-line i starają się otwierać nowe rachunki na fałszywe 

numery PESEL;

- Nie ma polskich standardów w zakresie wideo identyfikacji, natomiast należy kierować się kompleksowymi 

dokumentami BaFin, Szwajcarskiej FINMA i dokumentami europejskich organów nadzoru;

- Należy zwróci uwagę przynajmniej na zapewnienie: zgody, nieprzerwalności procesu, jakości połączenia, weryfikacji 

dokumentu tożsamości, zapytań online’owych do baz danych, „silnego uwierzytelnienia”, archiwizacji;

- Obecna konstrukcja tego przepisu nie stoi na przeszkodzie rozwijaniu nowych metod identyfikacji klienta w braku jego 

fizycznej obecności (kioski biometryczne, e-tożsamość, itd.).
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- Rozszerzono kategorię PEP o osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w Polsce, jak i w instytucjach 

międzynarodowych;

- Warto zwrócić uwagę na nowe kategorie PEP, takie jak: 

- członków organów zarządzających partii politycznych, 

- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym 

dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 

Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 

prawnych, 

- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych 

urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; 

(ciekawostka: nie dotyczy UKNF).
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- Należy ustalić czy PEPem jest zarówno klient, jak i jego beneficjent rzeczywisty;

- W toku analizy ryzyka dobrze rozważyć, czy ekspozycja instytucji na ryzyko relacji z PEPami nie jest na tyle duża, że 

należy wprowadzić automatyzację procesu identyfikacji PEP, w celu skutecznej mitygacji tego ryzyka;

- Pozostawiono możliwość odbierania oświadczeń (zarówno w wersji tradycyjnej jak i w formie dokumentowej, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, zgodnie z przewidzianą w ustawie klauzulą);

- Relacje z klientem będącym PEP są zawsze relacjami wysokiego ryzyka. Jednakże dotyczy to tylko PEPa jako klienta, a 

nie jako beneficjenta rzeczywistego;

- Dodatkowe działania w przypadku relacji z klientem będącym PEP to:

- uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków 

gospodarczych,

- ustalenie źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta,

- intensyfikacja bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta.
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- Nie ma możliwości uzyskania zgody na nawiązanie relacji ex post;

- Pojęcie kadry kierowniczej wyższego szczebla obejmuje zarówno członka zarządu, dyrektora, jak i pracownika 

posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu „związanego z działalnością 

instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko”;

- Oznacza to, że decyzje nie muszą zapadać na najwyższym szczeblu, nie mogą być one jednak podejmowane en bloc;

- Każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zarówno przy onboardingu, jak i co najmniej co rok;

- Źródło pochodzenia majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych to dwa różne pojęcia;

- Źródło pochodzenia majątku pojawia się tylko w odniesieniu do PEPów i obejmuje cały majątek danej osoby, a nie tylko 

środki znajdujące się w danej instytucji;

- Intensyfikacja badania klienta w tym zakresie będzie zasadochłonna i będzie wymagała gruntownych zmian 

proceduralnych i niejednokrotnie przebudowania procesu, szczególnie przy onboardingu „automatycznym” („kredyty na 

czajnik”);

- Transakcje PEPów mogą podlegać monitorowaniu w trybie przewidzianym dla innych klientów wysokiego ryzyka, przy 

czym decyzja co do posiadania odrębnych reguł powinna być oparta o analizę ekspozycji na ryzyko.
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- Istnieje możliwość stworzenia osobnej kategorii ryzyka dla PEPów;

- Badanie uprawnionych (oraz ich beneficjentów rzeczywistych) z tytułu umów ubezpieczenia pod kątem spełniania 

warunku PEP  jest dokonywane nie później niż w momencie przeniesienia praw z tytułu umowy lub wypłaty 

świadczenia;

- Traktujemy klientów jak PEPów nie krócej niż przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska, jednakże 

można ten okres wydłużyć;

- Przepis wskazuje, że można utrzymywać status PEP „do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko”;

- Wszystkie zasady dotyczące PEP odnoszą się też do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

- Są to zatem osoby, które powinny być kwalifikowane jako PEP i mogą trafiać do tej samej kategorii ryzyka ze względu 

na jednolitość stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego;

- Z klientami będącymi PEP, wobec których nie można wykonać dowolnego środka bezpieczeństwa finansowego można 

rozwiązać relację, korzystając z przepisów ustawy.
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- Relacjami korespondenckimi w rozumieniu ustawy są:

- świadczenie usług bankowych przez jeden bank jako korespondenta na rzecz innego banku jako respondenta,

- relacje między instytucjami kredytowymi, instytucjami finansowymi, w tym relacje, w ramach których są 

świadczone podobne usługi przez instytucję będącą korespondentem na rzecz instytucji będącej respondentem 

oraz relacje, które zostały ustanowione na potrzeby transakcji dotyczących papierów wartościowych lub na 

potrzeby transferów środków pieniężnych;

- Nie są nimi relacje związane z wymianą kluczy RMA;

- Utrzymano zakaz nawiązywania i utrzymywania relacji korespondenckich z bankiem fikcyjnym oraz instytucjami 

współpracującymi z bankami fikcyjnymi;

- Przepis nakazuje stosowanie dodatkowych środków wobec korespondentów i relacji podobnych do relacji 

korespondenckich w odniesieniu do instytucji z państw trzecich;

- Odnosi się to do krajów spoza EOG;

- Przepis dyrektywalny, który został implementowany w art. 45 jest niezgodny z rekomendacjami FATF, co oznacza, że 

grupy finansowe mogą domagać się stosowania jego zapisów również do korespondentów z krajów UE.
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- Dodatkowe środki o których mówi przepis to:

- pozyskanie informacji o instytucji-respondencie w celu zrozumienia charakteru działalności prowadzonej przez tę 

instytucję;

- ustalenie na podstawie powszechnie dostępnych informacji wiarygodność instytucji-respondenta oraz jakość 

sprawowanego nad nią nadzoru;

- ocenienie procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosowanej 

przez instytucję-respondenta;

- uzyskanie przed nawiązaniem relacji korespondenckiej akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla;

- określenie oraz dokumentowanie zakresu odpowiedzialności instytucji obowiązanej oraz instytucji-respondenta za 

wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- przy payable-through accounts: upewnienie się, że instytucja-respondent zastosowała wobec klientów mających 

bezpośredni dostęp do tych rachunków prowadzonych w instytucji obowiązanej środki bezpieczeństwa 

finansowego, w tym środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz zapewnienie, 

iż instytucja-respondent udostępnia na ich żądanie informacje dotyczące zastosowanych środków bezpieczeństwa 

finansowego.
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- Przepis art. 45 opisuje sytuację zawsze wysokiego ryzyka;

- Grupa z Wolfsberg planuje poprawki do swojego formularza, przy czym stosowanie go nie oznacza, że wykonało się 

obowiązki wynikające z ustawy;

- Wskazane jest stosowanie źródeł zewnętrznych jak „Bankers Almanach” itd., niekoniecznie płatnych;

- Art. 45 ust. 1 pkt 5 w zakresie dokumentowania wzajemnych obowiązków jest szczególnie istotny w relacjach 

podobnych do korespondenckich, czyli np. w przypadku umowy na obsługę płatności jednego banku przez inny;

- Podobne umowy niejednokrotnie – w praktyce kontroli UKNF – były pozbawione jakichkolwiek zapisów związanych z 

wykonywaniem obowiązków AML/CFT;

- Co do zasady bank „wypuszczający” płatność powinien się kierować zasadą ograniczonego zaufania do swojego 

respondenta.
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- Czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę:

- rodzaj nadzoru sprawowanego nad respondentem;

- ewentualne kary;

- grupa finansowa, której członkiem jest respondent;

- respondent prowadzi szeroko zakrojoną działalność z sektorami, które są powiązane z podwyższonymi poziomami 

ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; na przykład respondent prowadzi na szeroką skalę 

działalność z zakresu świadczenia usług przekazu pieniędzy lub działalność w imieniu niektórych podmiotów 

świadczących taką działalność lub kantorów wymiany walut z osobami niebędącymi rezydentami lub w walucie 

innej niż waluta kraju, w którym ma siedzibę;

- struktura kierownicza lub własnościowa respondenta obejmuje osoby zajmujące eksponowane stanowiska 

polityczne, zwłaszcza jeżeli osoba ta może wywierać znaczny wpływ na respondenta, jeżeli reputacja takiej osoby, 

jej uczciwość lub kwalifikacje jako członka zarządu lub osoby nadzorującej kluczowe funkcje budzą obawy.
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- Ustawa nakazuje stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów pochodzących z 

państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub mających w nim siedzibę;

- Lista tych państw jest publikowana przez Komisję Europejską;

- Nie zmienia to faktu, że należy brać pod uwagę również swoją własną ocenę ryzyka;

- Obecnie (marzec 2018) na tej liście znajdują się:

- Iran - Etiopia

- KRLD - Sir Lanka

- Afganistan - Trinidad i Tobago

- Bośnia i Hercegowina - Tunezja

- Gujana

- Irak

- Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

- Syria

- Uganda

- Vanuatu

- Jemen

Państwa wysokiego ryzyka
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- Przy relacjach z osobami fizycznymi lub prawnymi mającymi siedzibę bądź będącymi rezydentami w państwie trzecim 

wysokiego ryzyka należy wybrać odpowiedni do charakterystyki danej relacji rodzaj wzmożonych środków (wzmożone 

monitorowanie itd.)

- Można stosować np. wymienione poniżej wzmożone środki:

- gromadzenie większej ilość informacji w ramach CDD:

- uzyskanie i ocenę informacji na temat reputacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego oraz ocenę wszelkich 

negatywnych opinii na temat klienta lub beneficjenta rzeczywistego, np. :

- informacji na temat członków rodziny i bliskich partnerów biznesowych;

- informacji na temat przeszłej i obecnej działalności gospodarczej klienta lub beneficjenta 

rzeczywistego; oraz

- wyszukiwanie negatywnych informacji w mediach.

- gromadzenie lepszej jakość informacji w ramach CDD, między innymi w drodze:

- żądania przelewu weryfikacyjnego;

- ustalenia, że majątek klienta i środki pieniężne wykorzystywane w stosunku gospodarczym nie pochodzą z 

działalności przestępczej.

Państwa wysokiego ryzyka

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       57

- Można stosować np. wymienione poniżej wzmożone środki:

- zwiększenie częstotliwości przeglądów:

- zwiększenie częstotliwości przeglądów stosunków gospodarczych w celu sprawdzenia, czy profil ryzyka 

klienta nie uległ zmianie i czy ryzykiem można nadal zarządzać;

- uzyskanie zezwolenia kierownictwa wyższego szczebla na rozpoczęcie lub kontynuowanie stosunku 

gospodarczego w celu zyskania pewności, że kierownictwo wyższego szczebla zna ryzyko;

- przegląd stosunku gospodarczego w bardziej regularnych odstępach, aby mieć pewność, że wszystkie 

zmiany dotyczące profilu ryzyka klienta zostały wykryte, ocenione i w razie potrzeby podjęto odpowiednie 

działania; lub

- przeprowadzanie częstszego i pogłębionego monitorowania transakcji.
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- Ustawa wprowadza dotychczas nieznaną w przepisach konstrukcję tzw. transakcji nietypowej.

- Akt odnosi się więc w art. 43 ust. 4 do transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie 

kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego. 

- Nie są to transakcje podejrzane w obecnym, ani przyszłym rozumieniu i ich wykrycie nie wymaga powiadomienia 

Generalnego Inspektora.

- W razie stwierdzenia występowania takich transakcji ustawa wymaga zastosowania wzmożonych środków 

bezpieczeństwa finansowego.

- W pierwszej kolejności instytucje obowiązane podejmują działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich 

przeprowadzono te transakcje.

- Dodatkowym środkiem jest zintensyfikowanie „analiz transakcji” (ostatniego środka bezpieczeństwa finansowego).

- Ustawodawca nie wyklucza, że dalsze stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego może 

doprowadzić ostatecznie do złożenia zawiadomienia o transakcji podejrzanej.

- Warto podkreślić, że jest to czwarta obligatoryjna w ustawie sytuacja, w której należy stosować wzmożone środki 

(pozostałe są fakultatywne).
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- Ustawa przewiduje trzy możliwości wykonania środków bezpieczeństwa finansowego przez podmioty trzecie, przy 

czym odpowiedzialność prawna zawsze pozostaje w instytucji;

- Pierwsza z nich to powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego (uwaga – jedynie pierwszych trzech) 

innej instytucji obowiązanej bądź finansowej;

- Nie może ona jednak mieć siedziby w państwie trzecim wysokiego ryzyka, chyba że instytucje te są oddziałami, w tym 

oddziałami instytucji europejskich bądź z innych „uznanych” krajów;

- Warunkiem jest niezwłoczne przekazywanie na żądanie niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących 

zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym kopii dokumentów uzyskanych podczas stosowania 

środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz 

weryfikacji ich tożsamości;

- Jest to zapis, który może zostać wykorzystany przez każdą instytucje obowiązaną, na przykład w toku wzajemnej 

dystrybucji produktów bądź usług (np.: jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne);

- Prawa i obowiązki stron powinny być określone na piśmie.

Powierzenie wykonania niektórych środków
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- Druga możliwość, to skorzystanie z podmiotu z grupy, również w odniesieniu jedynie do trzech pierwszych środków.

- Warunkiem jest to, aby grupa kapitałowa, w skład w której wchodzi podmiot:

- stosowała środki bezpieczeństwa finansowego, 

- stosowała zasady przechowywania dokumentów i informacji, 

- wdrożyła wewnętrzną procedurę na poziomie grupy oraz 

- podlegała nadzorowi właściwych organów państwa członkowskiego lub państwa trzeciego na zasadach i w sposób 

odpowiadający wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej;

- W tym przypadku również jest niezwłoczne przekazywanie na żądanie niezbędnych informacji oraz dokumentów 

dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym kopii dokumentów uzyskanych podczas 

stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego 

oraz weryfikacji ich tożsamości;

- Po spełnieniu tych warunków instytucja obowiązana może uznać, że środki bezpieczeństwa finansowego zostały 

wykonane.
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- Trzecia możliwość to outsourcing.

- W ramach outsourcingu można powierzyć:

- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (uwaga - wszystkich),

- prowadzenie i dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji

- Ustawa nie ogranicza tutaj kręgu podmiotów, mówiąc nawet o osobie fizycznej. 

- Warunkiem jest stosowanie przepisów odnoszących się do outscourcingu, właściwych dla sektora rynku finansowego w 

którym działa instytucja finansowa.

- Tak jak w pozostałych dwóch przypadkach powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego nie zwalnia 

instytucji obowiązanej z odpowiedzialności za ich zastosowanie.

- Zakładamy, że w mocy pozostaje dotychczasowa praktyka UKNF zezwalająca na outscourcing również monitorowania 

transakcji pod kątem list sankcyjnych.

- Warunkiem jest aby outsourcingowi nie podlegało de facto zarządzanie, a co za tym idzie – decyzje co do np.: akceptacji 

klienta, zgłoszenia transakcji, zamrożenia środków itd. muszą bezwzględnie być podejmowane w instytucji finansowej. 
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- Obowiązek przechowywanie informacji o kliencie trwa przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po 

roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

- Oznacza to wydłużenie okresu przechowywania dokumentów;

- Nie dotyczy to jednak wyników analiz transakcji, które mają być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego 

dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia;

- Przechowywaniu podlegają:

- kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

- dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje, 

- ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji 

transakcji;

- Wprowadzono nową instytucję wydłużenia okresu przechowywania dokumentów;

- Przed upływem obu okresów wskazanych w przepisach Generalny Inspektor może zażądać przechowywania 

dokumentacji przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa poprzedni okres;

- Żądanie to może być złożone, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu 

terroryzmu.

Przechowywanie dokumentów
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- Wewnętrzna procedura określa, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady 

postępowania stosowane w instytucji obowiązanej i obejmuje w szczególności określenie: 

- czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; 

- zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi 

stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio 

dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; 

- środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną; 

- zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; 

- zasad przechowywania dokumentów oraz informacji; 

- zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o 

transakcjach oraz zawiadomieniach; 

- zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Procedura wewnętrzna
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- A także: 

- zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w 

wewnętrznej procedurze.

- Nawet pod rządami obecnej ustawy nie było możliwości napisania procedury blankietowej, które przepisywałaby 

jedynie sformułowania ustawowe.

- Nowa ustawa wprost wiąże procedurę z oceną ryzyka instytucji, a zatem procedura ta musi być pisana indywidualnie i 

uwzględniać otoczenie ryzyka, w którym działa instytucja.

- Zapisy wymagane przepisami ustawy mogą być zawarte w kilku procedurach wewnętrznych, w zależności od przyjętej 

w instytucji systematyki aktów prawa wewnętrznego. 

- Wewnętrzna procedura, przed jej wprowadzeniem do stosowania, podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego 

szczebla.

Procedura wewnętrzna

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       67

- Celem procedury grupowej jest określenie sposobu wykonania ciążących na grupie oraz wchodzących w jej skład 

podmiotach obowiązków określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- Procedura grupowa określa zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania 

obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami wchodzącymi w skład grupy;

- W ramach grupy wymaga się stosowania tzw. wyższego standardu, a zatem w przypadku działania oddziałów na 

terytorium krajów ze słabszym niż europejskim system prawnym w zakresie AML/CFT, należy wymagać stosowania 

przepisów europejskich, tak dalece jak tylko jest to możliwe;

- Jeśli przepisy innych krajów nie umożliwiają wprowadzenia procedury grupowej, należy o tym poinformować GIIF i 

KNF oraz podjąć dodatkowe działania;

- W razie gdyby w toku czynności kontrolnych okazało się, że podjęte działania są niewystarczające, KNF może nakazać 

podjęcie dodatkowych działań, w tym:

- zakazać nawiązywania stosunków gospodarczych, 

- nakazać ich zakończenie, 

- zakazać przeprowadzania transakcji, 

- bądź w razie potrzeby nakazać zakończenie działalności w państwie trzecim.

Procedura grupowa
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- Procedura grupowa jest dokumentem niezbędnym w przypadku prowadzenia działalności w ramach paszportu 

oddziałowego bądź posiadania spółek zależnych wchodzących w skład grupy;

- Określenie sposobu wymiany informacji ma na celu umożliwienie przekazywania w ramach grupy wszystkich 

niezbędnych danych w zakresie AML/CFT;

- Przepisy ustawy umożliwiają przekazywanie pomiędzy członkami grupy informacji o transakcjach podejrzanych.

- Powinno to umożliwić pogłębioną analizę danych objętych SAR i STR z perspektywy całej grupy finansowej i jej 

działalności nawet na całym świecie;

- Istnieje zatem potencjalnie możliwość tworzenia tzw. group wide STR’s;

- Należy pamiętać, że GIIF w każdej chwili może zażądać zatrzymania w tajemnicy niektórych STRów.

Procedura grupowa
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Pozostałe obowiązki

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       70

- Ustawa wymaga zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków;

- Ustawa nie określa rodzaju stosunku prawnego łączącego taką osobę z instytucją a zatem szkoleniu podlegają wszystkie 

osoby, niezależnie od formy zatrudnienia, które wykonują obowiązki AML/CFT;

- Programy szkoleniowe powinny uwzględniać:

- charakter, 

- rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną. 

- Programy szkoleniowe powinny również zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji 

obowiązanej, w szczególności zgłaszania transakcji podejrzanych;

- Instytucje obowiązane będące osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również mają obowiązek 

uczestniczenia w programach szkoleniowych.

Szkolenia
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- Ustawa wymaga opracowania i wdrażania wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne 

osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- Procedura powinna określać przynajmniej:

- osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń;

- sposób odbierania zgłoszeń;

- sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o 

charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;

- sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie 

naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

- zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości;

- rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia;

- termin usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Whistleblowing/sygnaliści w instytucjach
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- Nie ma wymogu, aby był to kanał osobny od już istniejących w celu realizacji wymogów innych ustaw (MAR itd.)

- Jeśli istnieje możliwość integracji tego kanału z innymi, które mają nie mniejsze uregulowania dotyczące 

bezpieczeństwa, to należy tak postąpić.

- Ustawa nie precyzuje umiejscowienia tego kanału, więc może prowadzić do komórki do spraw zapewnienia zgodności, 

ale nie powinien być obsługiwany bezpośrednio przez osoby zaangażowane w proces AML/CFT, szczególnie jeśli są one 

zatrudnione w komórce do spraw zapewnienia zgodności.

- Kanał powinien być proporcjonalny do wielkości instytucji, jednakże ustawa nie zwalnia z jego ustanowienia żadnej 

kategorii instytucji obowiązanych.

- Obsługa zgłoszeń jest o tyle istotna, że osoba zgłaszająca nieprawidłowości będzie zawsze miała możliwość powielenia 

zgłoszenia poprzez kanał umiejscowiony w GIIF.

- Postępowanie instytucji ze zgłoszeniami w tym zakresie będzie podlegało weryfikacji w toku czynności kontrolnych. 

Whistleblowing/sygnaliści w instytucjach
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- Analogiczny kanał ustawodawca nakazał uruchomić w GIIF.

- Skorzystać z niego mogą pracownicy, byli pracownicy instytucji obowiązanych lub inne osoby, które wykonują lub 

wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanej na innej podstawie niż stosunek pracy.

- Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

- Osoby zgłaszające mają zapewnioną ochronę danych osobowych.

- Powyższe dotyczy również osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu. 

- W drodze rozporządzenia określony zostanie:

- sposób odbierania zgłoszeń, 

- sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania, 

- sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

Whistleblowing/sygnaliści w GIIF
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- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zostanie utworzony w ciągu 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy

- Organem prowadzącym będzie Ministerstwo Finansów;

- Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

- spółki jawne;

- spółki komandytowe;

- spółki komandytowo-akcyjne;

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

- Pierwsze zgłoszenia będą kierowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału ustawy;

- Informacje powinny być przekazywane w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, bądź 7 dni od dnia zmiany danych 

objętych wpisem;

- Rejestr będzie jawny;

- Wprowadzono domniemanie prawne, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe;

- Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze będą udostępniane nieodpłatnie.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
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- Zniesiony zostaje rejestr transakcji w obecnym kształcie;

- Dane w nim zawarte muszą być jednak przechowywane do końca okresu wskazanego w starej ustawie;

- W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dotychczasowe instytucje obowiązane „przekazują informacje, o 

których mowa w art. 72, oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1, zgodnie z przepisami dotychczasowymi”;

- Po 3 miesiącach od wejścia w życie ustawy stosuje się już przepisy ustawy nowej, bądź wciąż przepisy stare do czasu 

wydania odpowiednich rozporządzeń;

- Nowe instytucje obowiązane nie muszą raportować transakcji w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

- Później rozpocznie się dla nich obowiązek raportowania;

- Wszystkie transakcje wymienione w przepisie ustawy muszą zostać przekazane w terminie 7 dni;

- Z perspektywy ustawy nie ma znaczenia czy są one przekazywane codziennie, czy raz na siedem dni;

- Powyższe powinno zależeć od architektury systemu instytucji oraz możliwości systemów informatycznych;

- Należy założyć, ze wszystkie wyroki NSA i WSA odnoszące się do rejestracji transakcji wydane w obecnym stanie 

prawnym tracą na znaczeniu.

Przekazywanie informacji
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- Przekazaniu podlegają informacje o:

- przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;

- wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (również o przyjętym 

przelewie zagranicznym), z wyjątkiem:

- transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem płatniczym i rachunkiem lokaty terminowej, które 

należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej,

- krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej (z zagranicy raportujemy),

- transakcji związanej z gospodarką własną instytucji obowiązanej, która została przeprowadzona przez 

instytucję obowiązaną we własnym imieniu i na własną rzecz, w tym transakcji zawartej na rynku 

międzybankowym,

- transakcji przeprowadzonej w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, 

- transakcji przeprowadzonej przez bank zrzeszający banki spółdzielcze, jeżeli informacja o transakcji została 

przekazana przez zrzeszony bank spółdzielczy,

- przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych wykonanego na czas trwania umowy 

przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.

Przekazywanie informacji
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- W odróżnieniu od obecnego rejestru transakcji, zakres przekazywanych informacji jest mniejszy i zawiera:

- identyfikatora transakcji,

- daty albo daty i godziny przeprowadzenia transakcji,

- danych identyfikacyjnych klienta wydającego dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji,

- posiadanych danych identyfikacyjnych pozostałych stron transakcji,

- kwoty i waluty transakcji,

- rodzaju transakcji,

- tytułu transakcji,

- sposobu wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji,

- numerów rachunków IBAN lub numeru rachunku i kodu kraju w przypadku braku IBAN.

Przekazywanie informacji
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- Zmienia się podstawa prawna i zakres przekazywania informacji na żądanie GIIF.

- GIIF w trybie art. 76 może żądać informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań, w tym dotyczące:

- klientów,

- przeprowadzonych transakcji,

- rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania,

- „analiz transakcji”,

- adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej oraz 

czasów połączeń z tym systemem.

- Generalny Inspektor w żądaniu może wskazać:

- termin oraz formę przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów;

- zakres informacji oraz termin do ich pozyskania przez instytucję obowiązaną w związku ze stosowaniem środka 

bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4, lub w związku z określonymi transakcjami 

okazjonalnymi.

- Informacje i dokumenty są przekazywane i udostępniane nieodpłatnie.

Przekazywanie informacji

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       80

- W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że obecny art. 8 ust. 3 ustawy zostaje zastąpiony art. 74;

- Wskazany artykuł wymaga zawiadomienia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na 

podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- Posługując się tym sformułowaniem ustawodawca odnosi się do okoliczności, które nie budzą uzasadnionego 

podejrzenia w rozumieniu kodeksu postępowania karnego;

- W związku z tym, aby skorzystać z tego przepisu wystarczy mieć dużo mniejszy poziom podejrzeń, niż w przypadku art. 

86, analogicznie jak w przypadku art. 8 ust. 3 i art. 16;

- Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie;

- Ustawodawca ogranicza ten termin do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję podejrzenia;

- Termin ten ma umożliwić instytucji zarówno dokonanie dalszych potencjalnych analiz jak i zapewnić wewnętrzne 

uzgodnienia oraz czas na złożenie zawiadomienia, co ma szczególne znaczenie przy instytucjach ze złożonym systemem 

raportowania;

- Należy pamiętać o znaczeniu śladu audytowego przeprowadzanych czynności.

Transakcje podejrzane

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       81

- Zawiadomienie z art. 74 zawiera:

- dane identyfikacyjne klienta,

- posiadane dane identyfikacyjne osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, niebędących klientami instytucji,

- rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania,

- numery rachunków IBAN lub numer rachunku i kod kraju w przypadku braku IBAN,

- posiadane informacje, o których mowa w art. 72 ust. 6, w odniesieniu do transakcji wskazanie państwa EOG, z 

którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej,

- posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie 

zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe,

- uzasadnienie przekazania zawiadomienia.

Transakcje podejrzane
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- W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że obecny art. 16 ustawy zostaje zastąpiony art. 86 

- Wskazany artykuł wymaga zawiadomienia Generalnego Inspektora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, 

że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem 

terroryzmu.

- Posługując się tym sformułowaniem ustawodawca odnosi się do okoliczności, które budzą uzasadnione podejrzenia w 

rozumieniu kodeksu postępowania karnego.

- Przepis odnosi się zarówno do transakcji, jak i do samych wartości majątkowych, a zatem do zgłoszenia nie jest 

wymagane, aby okoliczności transakcji budziły podejrzenia. Mogą one wynikać z samej właściwości zdeponowanych 

środków.

- W tym trybie zatem instytucja może złożyć zawiadomienie, na przykład w przypadku, gdy następcza analiza klienta 

wykaże, że jego  majątek pochodzi z przestępstwa. 

- W zawiadomieniu przekazuje się będące w posiadaniu instytucji informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz 

informację o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji.

- Zakres informacji przekazywanych do GIIF jest analogiczny jak w przypadku slajdu poprzedniego. 

Transakcje podejrzane
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- W przypadku tego zgłoszenia dochodzi do blokady transakcji bądź rachunku.

- Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznie potwierdzenia jego przyjęcia podając m.in.  

datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia.

- Nie dłużej niż przez 24 godziny, licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia instytucja obowiązana nie 

przeprowadza transakcji objętej zgłoszeniem lub innych transakcji obciążających rachunek. 

- GIIF może dokonać zwolnienia zablokowanych środków przed upływem 24 godzin, w przypadku gdy:

- posiadane informacje nie dają podstaw do zawiadomienia,

- wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku mogłyby utrudnić wykonywanie zadań organom wymiaru 

sprawiedliwości oraz służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, 

bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych.

- Generalny Inspektor może przekazać żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 

godzin, licząc od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu.

- Nowa ustawa wydłuża zatem okres blokady GIIF.
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- Opisana blokada może również zostać dokonana z inicjatywy własnej GIIF.

- Po przekazaniu żądania blokady na 96 godzin, Generalny Inspektor zawiadamia właściwego prokuratora.

- Po otrzymaniu zawiadomienia od GIIF prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady 

rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

- W finalnej wersji ustawy przywrócono przepis, który upoważnia instytucję obowiązaną do poinformowania klienta o 

blokadzie GIIF.

- Oznacza to, że w dalszym ciągu nie można informować o fakcie przekazania zawiadomienia do GIIF a jedynie o fakcie 

dokonania blokady przez GIIF, czy to po zawiadomieniu instytucji, czy z inicjatywy własnej GIIF. 

- Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada w ciągu 6 miesięcy, jeśli:

- nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub 

- nie zostanie wydane postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.
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- Przepis art. 86 w odniesieniu do transakcji odnosi się do transakcji planowanych, podobnie jak art. 16 ustawy obecnej.

- Fakt przeprowadzenia lub  nie transakcji pozostaje jednak bez znaczenia w odniesieniu do zawiadomienia z art. 74 

ustawy.

- Tak samo jak w obecnej ustawie, utrzymano również możliwość poinformowania GIIF z opóźnieniem, czyli już po 

przeprowadzeniu transakcji podejrzanej z art. 86 ustawy.

- Jest to dopuszczalne jedynie w przypadkach, w których przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed 

przeprowadzeniem transakcji.

- Zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie.

- W takim zawiadomieniu należy:

- uzasadnić przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia, 

- przekazać informacje pozostające w posiadaniu instytucji potwierdzające powzięcie podejrzenia;

- Zakres przekazywanych informacji pozostaje takim sam jak w przypadku zawiadomienia z art. 74
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- Nowe przepisy nie wprowadzają zmian zasadniczych.

- Należy podkreślić utrzymanie zwolnienia dla instytucji obowiązanych do poinformowania klienta o fakcie przekazania 

żądania wstrzymania transakcji bądź blokady rachunku przez GIIF.

- W toku procesu legislacyjnego powrócił również przepis stwierdzający, że wykonanie obowiązków odnoszących się do 

wstrzymania transakcji bądź blokady rachunku nie powoduje po stronie instytucji obowiązanej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.

- Powyższe dotyczy również zgłaszania podejrzenia innych przestępstw.

- Podkreślić należy również wydłużenie terminu do podjęcia decyzji przez GIIF do 96 godzin, a także możliwość 

wcześniejszego zwolnienia instytucji z obowiązku utrzymywania blokady przez 24 godziny.

Transakcje podejrzane - podsumowanie

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       87

- Ustawa wprowadza dla KIP, rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego nowy obowiązek dotychczas nieznany, a 

wprowadzony uprzednio w art. 106a prawa bankowego.

- Obowiązek ten dotyczy niezwłocznego zawiadomienia prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, 

że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego 

niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego, albo mają związek z 

przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym.

- Przepis odnosi się zarówno do transakcji, jak i do samych wartości majątkowych, a zatem do zgłoszenia nie jest 

wymagane aby okoliczności transakcji budziły podejrzenia. Mogą one wynikać z samej właściwości zdeponowanych 

środków.

- W zawiadomieniu instytucja przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem 

oraz informację o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji.

- Istnieje możliwość zgłoszenia już po przeprowadzeniu transakcji jedynie w przypadkach, w których przekazanie 

zawiadomienia było niemożliwe przed przeprowadzeniem transakcji.

- W takim zawiadomieniu należy:

- uzasadnić przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia, 

- przekazać informacje pozostające w posiadaniu instytucji potwierdzające powzięcie podejrzenia.

Zgłaszanie innych przestępstw
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- Prokurator ma 96 godzin, licząc od momentu przekazania zawiadomienia na podjęcie decyzji w przedmiocie wszczęcia 

lub odmowie wszczęcia postępowania.

- Do czasu otrzymania tej decyzji instytucja obowiązana nie przeprowadza transakcji lub innych transakcji obciążających 

rachunek, na którym zgromadzono wartości majątkowe.

- W przypadku wszczęcia postępowania prokurator wydaje postanowienie o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie 

rachunku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia z instytucji.

- Postanowienie może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia ze strony instytucji.

- Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia, 

nie zostanie wydane:

- postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub 

- postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.

- Informacje o postanowieniu w przedmiocie wszczęcia, a także wstrzymania transakcji lub blokady rachunku instytucja 

przekazuje Generalnemu Inspektorowi, wraz z ich kopią.

Zgłaszanie innych przestępstw
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- Przepisy ustawy co do zasady ograniczają przekazywania informacji pozyskanych w trybie ustawy, tak jak to jest w 

przepisach obecnych, za wyjątkiem przekazywania informacji w ramach grupy.

- Dodatkowym ułatwienie, jest również możliwość wymiany informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w 

trybie przewidzianym w ustawie przez jednostki współpracujące, ich pracowników i funkcjonariuszy, gdy jest to 

konieczne do zapewnienia prawidłowości realizowanych przez nich zadań.

- Na żądanie sądu lub prokuratora, gdy jest to konieczne w toku prowadzonego postępowania GIIF udostępnia dane 

osobowe osób:

- dokonujących zawiadomień,

- zgłaszających podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach struktur wewnętrznych 

instytucji obowiązanych,

- będących sygnalistami dla GIIF,

- pracowników DIF

- Niestety dane te mogą być udostępniane stronom.

Ochrona informacji
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Sankcje 

międzynarodowe
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- Ustawa znacznie szerzej podchodzi do zagadnienia list sankcyjnych, niż dotychczasowy art. 20d ustawy.

- Nie zmienia się jednak zasada ich działania – są to instrumenty prawa europejskiego, samowykonalne na terytorium 

Polski i nie wymagające implementacji. 

- W dalszym ciągu zamrożenie dokonywane jest na podstawie tych przepisów. Ustawa nie stanowi do tego samodzielnej 

podstawy.

- Ustawa posługuje się pojęciem „szczególnych środków ograniczających”, przez co rozumie się:

- zamrożenie wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz 

bezpośrednio przez osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych wartości majątkowych, przez co 

rozumie się zapobieganie ich przenoszeniu, zmianie lub wykorzystaniu, a także przeprowadzeniu z udziałem tych 

wartości jakiejkolwiek operacji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, 

miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić 

osiągnięcie z nich korzyści,

- nieudostępnianie wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, ani na ich rzecz, przez 

co rozumie się w szczególności nieudzielanie pożyczek, kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego, 

niedokonywanie darowizn, niedokonywanie płatności za towary lub usługi.

„Listy sankcyjne”
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- Szczególne środki ograniczające stosowane są wobec osób i podmiotów wskazanych na:

- listach zawartych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na 

podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 

rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 

(2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,

- liście prowadzonej przez Generalnego Inspektora publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

- Wszystkie posiadane informacje związane z zamrożeniem wartości majątkowych lub ich nieudostępnieniem są 

przekazywane do Generalnego Inspektora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

dokonania zamrożenia lub nieudostępnienia wartości majątkowych.

- Szczególnych środków ograniczających nie stosuje się do:

- naliczania należnych odsetek, pod warunkiem, że naliczone odsetki podlegają zamrożeniu,

- dokonywania płatności na rachunki osób lub podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki 

ograniczające z tytułu zobowiązań wobec tych osób lub podmiotów powstałych przed dniem powstania 

obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających, pod warunkiem, że płatności te dokonywane są na 

rachunek prowadzony w Unii Europejskiej i podlegają zamrożeniu.
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- Ustawa po raz pierwszy wprowadza obowiązek sporządzania rocznych planów kontroli w oparciu o ryzyko.

- Przepis odsyła do dwóch dokumentów, w szczególności do krajowej oceny ryzyka oraz do sprawozdania Komisji 

Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 dyrektywy 2015/849.

- Zarówno GIIF jak i KNF będą musiały sporządzać plany kontroli uwzględniające ryzyko, jakie dane instytucje generują 

dla systemu w zakresie prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- KNF korzysta już z matrycy oceny ryzyka w tym zakresie.

- Warto zaznajomić się zarówno z krajową, jak i europejską oceną ryzyka, bowiem są tam wskazywane obszary 

szczególnego ryzyka, które mogą być przedmiotem kontroli, tak jak w 2018 roku.

- Utrzymano w ustawie dualizm podmiotów mogących kontrolować instytucje rynku finansowego z tym, że całość 

postępowań po kontrolach UKNF będzie obecnie prowadzona przez UKNF, a nie GIIF jak to przewiduje nowelizowana 

ustawa.

- Zapewni to możliwość ustalania jednolitej polityki nadzorczej.

- Ustawa nie daje uprawnienia do wiążącej wykładni przepisów ustawy dla żadnego z organów. 
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- Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez pozostałych nadzorców.

- W ramach koordynacji Generalny Inspektor opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, 

informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- Generalny Inspektor może również przekazywać pozostałym nadzorcom wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy.

- Generalny Inspektor może zwrócić się do pozostałych nadzorców o przeprowadzenie kontroli doraźnej w instytucjach 

obowiązanych.

- Generalny Inspektor może zwrócić się do pozostałych nadzorców o przekazanie potwierdzonych kopii dokumentacji 

zgromadzonej w toku kontroli.

Kontrole GIIF
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- Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników DIF.

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i zawiera:

- podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli,

- oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę,

- datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

- imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej,

- oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej,

- miejsce przeprowadzenia kontroli,

- przedmiot oraz zakres kontroli,

- datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania,

- podpis osoby udzielającej upoważnienia,

- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

Kontrole GIIF – przebieg
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- Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia.

- Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowaną instytucję 

obowiązaną oraz w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez nią działalnością, w dniach i w godzinach 

pracy kontrolowanej instytucji obowiązanej.

- W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do swobodnego poruszania się w miejscach i 

pomieszczeniach objętych kontrolą, bez obowiązku uzyskania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej.

- Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowaną instytucję obowiązaną, z 

wyjątkiem czynności poza lokalem przedsiębiorstwa.

- Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, w szczególności przedstawić w wyznaczonym terminie żądane dokumenty i materiały, 

zapewnić terminowe udzielanie informacji, udostępnić w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia 

techniczne, umożliwić sporządzanie kopii, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz 

przedłożyć urzędowe tłumaczenia na język polski sporządzonych w języku obcym dokumentów mających znaczenie dla 

kontroli.
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- Karze administracyjnej podlega niedopełnienie obowiązku:

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie,

- sporządzania oceny ryzyka instytucji oraz jej aktualizacji,

- przekazania na żądanie Generalnego Inspektora oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na 

krajową ocenę ryzyka,

- stosowania wzmożonych i podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego,

- dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy 

przeprowadzanych transakcji,

- wykazania zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa,

- przechowywania dokumentacji,

- wprowadzenia wewnętrznej procedury,

- wprowadzenia procedury grupowej,

- szkoleń,

- wdrożenia procedury „sygnalistów”,

- zachowania w tajemnicy faktu przekazania informacji, o którym mowa w art. 54 ust. 1,

- przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 lub art. 76,

- przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1

Kary administracyjne
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- zapewnienia, aby transferowi środków pieniężnych towarzyszyły informacje o płatniku lub odbiorcy;

- wdrożenia skutecznych procedur pozwalających na wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy;

- informowania o nieprzekazywaniu wymaganych informacji o płatniku lub odbiorcy lub o podjętych działaniach;

- zachowania wszystkich otrzymanych informacji o płatniku i odbiorcy, które towarzyszą transferowi;

- udzielania informacji;

- przechowywania dokumentacji;

- stosowania szczególnych środków ograniczających lub obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi 

posiadanych informacji związanych z ich stosowaniem,

- zamrażania funduszy lub zasobów gospodarczych albo zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów 

gospodarczych, określonego w art. 2 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia 881/2002, art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

753/2011 oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2580/2001,

- zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio lub 

pośrednio, próba obejścia nakazu zamrożenia lub zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych lub 

obowiązku informowania o obejściu tych nakazów i zakazów wymienionych rozporządzeń;

- niezwłocznego przekazania informacji, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z wymienionymi 

rozporządzeniami,

- do zakazu świadczenia usług finansowych określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2580/2001

Kary administracyjne

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       100

- Katalog deliktów administracyjnych nie jest drastycznie różny od obecnie znanego;

- Ustawa wprowadza sankcje związane z konkretnymi przepisami rozporządzeń sankcyjnych, w zakresie, w jakim ich 

zastosowanie nie jest sankcjonowane w samych aktach;

- Trudno ocenić czy i w jakim zakresie użyteczna będzie obecna jurysprudencja, ze względu na zmiany w przepisach, do 

których odsyłają przepisy sankcyjne;

- Należy pamiętać o zasadzie ne bis in idem w przypadku tych czynów, które zagrożone są podwójną sankcją –

administracyjną i karną;

- Pełny katalog kar administracyjnych nie jest dostępny dla wszystkich organów upoważnionych do prowadzenia 

postepowań administracyjnych, czyli dla GIIF, NBP i KNF;

- Jedynie KNF w ramach swoich kompetencji nadzorczych może sięgać po pełen zakres sankcji;

- Należy podkreślić, że jedynie KNF może cofnąć instytucji finansowej licencję na prowadzenie działalności regulowanej. 

Kary administracyjne
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- Z kolei katalog kar administracyjnych zmienia się znacząco.

- Dotychczas jedyną karą była niska kara pieniężna, a fakt ukarania instytucji nie był podawany do publicznej wiadomości 

w przeciwieństwie do innych kar nakładanych na instytucje finansowe na mocy przepisów szczególnych rządzących 

poszczególnymi sektorami rynku finansowego. 

- Obecnie karami administracyjnymi są:

- publikacja informacji o instytucji oraz zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie organu karzącego;

- nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;

- cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;

- zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez 

instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;

- kara pieniężna.

Kary administracyjne

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       102

- Kara pieniężna w przypadku instytucji finansowej nie może przekroczyć 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu 

wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy;

- Istnieje dodatkowo możliwość nałożenia na osobę wyznaczoną ze składu zarządu odpowiedzialną za AML w czasie, w 

którym naruszono te przepisy, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;

- Organy publikują w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

- wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary,

- wniesieniu skargi na decyzję,

- orzeczeniach zapadłych w wyniku rozpatrzenia skargi, 

- danych identyfikacyjnych instytucji, 

- rodzaju i charakterze naruszenia przepisów, 

- rodzaju lub wysokości nałożonej kary administracyjnej.

- Co do zasady publikacja informacji o nałożonej karze będzie standardowym postępowaniem, tak jak odbywa się to w 

przypadku pozostałych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego.
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- Jako odstępstwo trzeba traktować przypadki, w których podejmowana jest decyzja o odroczeniu publikacji, bądź 

ograniczeniu jej zakresu;

- Jest to możliwe jedynie wtedy, jeśli publikacja w pełnym zakresie byłaby nieproporcjonalna do naruszenia, bądź mogła 

zagrozić stabilności rynku;

- Wspomniana możliwość odroczenia publikacji, bądź ograniczenia jej zakresu jest możliwa w przypadku uznania 

publikacji informacji za:

- nieproporcjonalną do naruszenia, 

- zagrażającą stabilności rynków finansowych lub 

- zagrażającą prowadzonemu postępowaniu.

- Informacje usuwa się z Biuletynu Informacji Publicznej po upływie 5 lat od dnia ich opublikowania.

- Informacja o karze administracyjnej nałożonej na instytucje finansowe pozostające pod nadzorem UKNF jest 

przekazywana europejskim urzędom nadzoru przez organ, który nałożył karę.
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- Ustawa nie przewiduje obowiązku automatycznego wszczynania postępowań administracyjnych przy każdym 

naruszeniu. 

- Organy mogą bowiem odstąpić od wszczęcia postępowania w przypadku, gdy naruszenie obowiązków nie ma charakteru 

poważnego, a instytucja obowiązana wykonała zalecenia pokontrolne.

- Dodatkowo organy, mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, odstąpić od nałożenia kary 

administracyjnej, gdy:

- waga naruszenia przepisów jest znikoma, a instytucja obowiązana zaprzestała naruszania przepisów ustawy lub

- za to samo zachowanie prawomocną decyzją na instytucję obowiązaną została uprzednio nałożona kara 

administracyjna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub instytucja obowiązana została 

prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona kara administracyjna.

Kary administracyjne
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- Odstąpienie od wszczęcia postępowania nie musi odbyć się w formie postanowienia bądź decyzji i pozostaje do 

swobodnego uznania organu prowadzącego kontrolę.

- Dwa elementy decydujące w tym przypadku to charakter naruszenia, które nie może być poważne, a także wykonanie 

zaleceń pokontrolnych.

- W przeważającej liczbie przypadków to pierwsze kryterium będzie decydujące. 

- W odniesieniu do odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej należy podkreślić, że ma to charakter następczy 

względem już wszczętego postępowania.

- Odbywa się w drodze decyzji, jeśli w toku postępowania zostanie ujawnione spełnienie obu wymienionych w tym 

przepisie przesłanek.

- Oprócz znikomej wagi naruszeń, warto zwrócić uwagę na drugi warunek (traktowane rozłącznie), który odnosi się do 

zasady ne bis in idem.

Kary administracyjne
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- Ustawa przewiduje również bardziej szczegółowe kryteria miarkowania kar administracyjnych;

- Organ ma obowiązek wziąć pod uwagę:

- wagę naruszenia i czas jego trwania,

- zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej,

- możliwości finansowe instytucji obowiązanej,

- skalę korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez instytucję obowiązaną, jeżeli można te korzyści lub straty 

ustalić,

- straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić,

- stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu,

- uprzednie naruszenia przepisów ustawy przez instytucję obowiązaną.

Kary administracyjne
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- Indywidualna odpowiedzialność karna przewidziana jest w przypadku:

- niedopełnienia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą 

wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

- niedopełnienia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego 

podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe, będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć 

związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

- przekazania Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych dotyczących 

transakcji, rachunków lub osób,

- ujawnienia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacji 

zgromadzonych zgodnie z ustawą lub wykorzystania tych informacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

- Ustawa przewiduje za powyższe czyny karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, bądź karę grzywny, jeżeli 

sprawca czynu działał nieumyślnie.

- Karze grzywny podlega również osoba, która udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Odpowiedzialność karna i za wykroczenia
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Przepisy przejściowe 

i końcowe
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- Do dnia wejścia w życie rozporządzeń wydanych na podstawie nowej ustawy, w formie pisemnej przekazywane są:

- zawiadomienia, o których mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1, 

- potwierdzenie, o którym mowa w art. 86 ust. 3, 

- żądania, o których mowa w art. 86 ust. 5 i art. 87 ust. 1, 

- zwolnienia, o których mowa w art. 86 ust. 6, 

- informacje i dokumenty, o których mowa w art. 76, 

- informacje o zawiadomieniu, o których mowa w art. 89 ust. 8, 

- Może to również następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli instytucja uzgodniła taki sposób 

przekazywania z Generalnym Inspektorem.

- Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy uchylanej w art. 197 zachowują moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 85 ust. 4, jednak nie dłużej, niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Normy intertemporalne
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- Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy stosuje się przepisy obecne.

- Wszystkie czynności podjęte w toku takich kontroli pozostają w mocy, niezależnie od daty ich podjęcia.

- Tak samo w mocy pozostają wszystkie upoważnienia Generalnego Inspektora wydane na podstawie ustawy obecnej oraz 

legitymacje służbowe kontrolerów.

- W przypadku toczących się postępowań administracyjnych stosuje się przepisy obecne, chyba że przepisy nowej ustawy 

są względniejsze dla instytucji.

- Może mieć to zastosowanie w przypadku naruszeń lekkich, gdzie będzie można odstąpić od wymierzenia kary w trybie 

ustawy (a niekoniecznie w trybie kpa).

- Pierwszą krajową ocenę ryzyka Generalny Inspektor opracowuje w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, czyli do dnia 12 lipca 2019 roku.

- Pierwszą ocenę ryzyka instytucje sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 12 

stycznia 2019 roku

- Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 12 lipca 2018 roku.

Normy intertemporalne
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Przepisy 

instytucjonalne

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       112

- Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (organy informacji finansowej), są:

- minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ informacji finansowej;

- Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

- Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania 

działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

- Generalny Inspektor jest sekretarzem albo podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.

- Generalnym Inspektorem może być osoba, która – m.in. :

- posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

- nie była skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

- nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa.

Przepisy instytucjonalne – organy właściwe
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- Do zadań Generalnego Inspektora należy w szczególności:

- analizowanie informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor powziął 

podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku;

- żądanie przekazania informacji o transakcjach i ich udostępnianie;

- przekazywanie uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia 

przestępstwa;

- wymiana informacji z jednostkami współpracującymi;

- sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania 

tym przestępstwom we współpracy z jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi;

- sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu;

- wydawanie decyzji w sprawach wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki 

ograniczające, o których mowa w art. 117, lub skreślenia z niej oraz prowadzenie tej listy;

Przepisy instytucjonalne – organy właściwe
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- Do zadań Generalnego Inspektora należy w szczególności:

- współpraca z właściwymi organami innych państw, a także zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi 

organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;

- nakładanie kar administracyjnych, o których mowa w ustawie;

- udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych;

- przetwarzanie informacji w trybie określonym w ustawie;

- inicjowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

- Generalny Inspektor jest administratorem systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu
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- Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który jest 

składane sprawozdanie.

- Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje o:

- poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych i znaczeniu gospodarczym sektorów rynku, do których 

należą, według stanu na dzień 31 grudnia tego roku, za który jest składane sprawozdanie;

- liczbie przekazanych przez instytucje obowiązane informacji w trybie przewidzianym w ustawie;

- liczbie przekazanych przez jednostki współpracujące informacji w trybie przewidzianym w ustawie;

- działaniach podjętych przez Generalnego Inspektora na podstawie przekazanych informacji,

- liczbie postępowań karnych wszczętych i zakończonych w sprawach dotyczących prania pieniędzy i liczbie 

postępowań karnych wszczętych i zakończonych w sprawach dotyczących finansowania terroryzmu;

- liczbie osób, którym przedstawiono zarzut prania pieniędzy, i liczbie osób, którym przedstawiono zarzut 

finansowania terroryzmu;

- liczbie osób prawomocnie skazanych za pranie pieniędzy i liczbie osób prawomocnie skazanych za finansowanie 

terroryzmu;
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- Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje o:

- rodzajach przestępstw bazowych, o których mowa w art. 1 lit. e tzw. Konwencji Warszawskiej;

- wartościach majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia, wstrzymania transakcji i blokady lub 

orzeczono zajęcie, zabezpieczenie majątkowe lub przepadek;

- danych statystycznych dotyczących informacji od instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, 

przekazanych przez Generalnego Inspektora do prokuratury i innych organów oraz jednostek administracji 

publicznej w trybie przewidzianym w ustawie;

- danych statystycznych dotyczących informacji w wyniku których prokurator, inny organ lub jednostka 

administracji publicznej podjęły dalsze czynności, w tym dotyczących przekazania innemu organowi lub jednostce 

administracji publicznej, a w przypadku czynności podjętych przez prokuratora – wszczęcia postępowania 

przygotowawczego, postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa, dokonania blokady rachunku albo 

wstrzymania transakcji, wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym;

- liczbie transgranicznych wniosków o udzielenie informacji, które zostały przekazane przez zagraniczne jednostki 

analityki finansowej, rozpatrzonych przez Generalnego Inspektora;

- liczbie kontroli instytucji obowiązanych przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy;

- karach administracyjnych nałożonych na instytucje obowiązane na podstawie przepisów ustawy;

- działalności Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Przepisy instytucjonalne – sprawozdanie GIIF

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       117

- Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje o:

- rodzajach przestępstw bazowych, o których mowa w art. 1 lit. e tzw. Konwencji Warszawskiej;

- wartościach majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia, wstrzymania transakcji i blokady lub 

orzeczono zajęcie, zabezpieczenie majątkowe lub przepadek;

- danych statystycznych dotyczących informacji od instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, 

przekazanych przez Generalnego Inspektora do prokuratury i innych organów oraz jednostek administracji 

publicznej w trybie przewidzianym w ustawie;

- danych statystycznych dotyczących informacji w wyniku których prokurator, inny organ lub jednostka 

administracji publicznej podjęły dalsze czynności, w tym dotyczących przekazania innemu organowi lub jednostce 

administracji publicznej, a w przypadku czynności podjętych przez prokuratora – wszczęcia postępowania 

przygotowawczego, postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa, dokonania blokady rachunku albo 

wstrzymania transakcji, wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym;

- liczbie transgranicznych wniosków o udzielenie informacji, które zostały przekazane przez zagraniczne jednostki 

analityki finansowej, rozpatrzonych przez Generalnego Inspektora;

- liczbie kontroli instytucji obowiązanych przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy;

- karach administracyjnych nałożonych na instytucje obowiązane na podstawie przepisów ustawy;

- działalności Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
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- Generalny Inspektor oraz pracownicy DIF podlegają wyłączeniu od wykonywania zadań w przypadku wystąpienia 

okoliczności mogącej wywołać wątpliwość co do ich bezstronności, w tym w przypadku spraw dotyczących ich praw 

lub obowiązków albo praw lub obowiązków ich małżonka lub osoby pozostającej z nimi we wspólnym pożyciu, 

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

- O wyłączeniu rozstrzyga z urzędu lub na wniosek:

- minister właściwy do spraw finansów publicznych – w przypadku Generalnego Inspektora;

- Generalny Inspektor – w przypadku kierownika DIF;

- bezpośredni przełożony – w przypadku innych pracowników DIF.

- W przypadku wyłączenia:

- Generalnego Inspektora – jego zadania wykonuje minister;

- kierownika lub pracownika DIF – ich zadania wykonuje pracownik tej komórki wyznaczony odpowiednio przez 

Generalnego Inspektora albo bezpośredniego przełożonego.
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- Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Generalnego Inspektora z przepisami 

ustawy oraz przepisami o ochronie danych osobowych sprawuje w imieniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych pełnomocnik.

- Pełnomocnikowi przysługują uprawnienia i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji.

- Pełnomocnika powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora.

- W ramach nadzoru pełnomocnik prowadzi rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania 

przez Generalnego Inspektora danych osobowych, a w szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania.

- Pełnomocnik ma prawo do:

- wglądu do wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą;

- swobodnego wstępu do pomieszczeń DIF;

- żądania pisemnych wyjaśnień.
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- Kierownik DIF, któremu pełnomocnik wydał pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień, informuje 

Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni od dnia wydania tego polecenia, o jego wykonaniu albo przyczynie jego 

niewykonania.

- W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub przepisów o ochronie danych osobowych pełnomocnik podejmuje 

działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz Generalnego Inspektora.

- Pełnomocnik przedstawia corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem Generalnego Inspektora, 

sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, w którym przedstawia stan ochrony danych osobowych przetwarzanych 

przez Generalnego Inspektora oraz przypadki naruszenia przepisów.
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- Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o adresach IP, z których następowało połączenie z 

systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej oraz czasów połączeń z tym systemem, sprawuje Sąd Okręgowy 

w Warszawie.

- Generalny Inspektor przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, Sądowi Okręgowemu w 

Warszawie, w okresach półrocznych, informacje o liczbie wystąpień do instytucji obowiązanych z żądaniem przekazania 

lub udostępnienia posiadanych informacji lub dokumentów zawierających wskazane dane telekomunikacyjne.

- W ramach kontroli Sąd Okręgowy w Warszawie może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi wystąpienie przez 

Generalnego Inspektora z powołanymi żądaniami.

- Sąd Okręgowy w Warszawie informuje Generalnego Inspektora o wyniku kontroli w terminie 30 dni od dnia jej 

zakończenia.
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- Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w trybie przewidzianym w ustawie są objęte 

tajemnicą informacji finansowej.

- Organy informacji finansowej udostępniają je wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie.

- Obowiązek zachowania tajemnicy informacji finansowej obejmuje osoby pełniące funkcje organów informacji 

finansowej, pracowników zatrudnionych w DIF oraz osoby wykonujące czynności na rzecz tej komórki na innej 

podstawie niż stosunek pracy.

- Obowiązek zachowania tajemnicy informacji finansowej istnieje również po ustaniu pełnienia funkcji organu informacji 

finansowej, zatrudnienia w DIF oraz wykonywania na jej rzecz czynności na innej podstawie niż stosunek pracy.

- Obowiązek zachowania tajemnicy informacji finansowej obejmuje również osoby pełniące funkcje organów 

uprawnionych do uzyskania informacji w trybie przewidzianym w ustawie, pracowników, funkcjonariuszy oraz osoby 

wykonujące czynności na rzecz tych organów. 

- Informacje są udostępniane, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

- Informacje objęte tajemnicami prawnie chronionymi określonymi w odrębnych przepisach organy informacji finansowej 

udostępniają w zakresie i na zasadach wskazanych w tych przepisach (tajemnica bankowa, itd.).
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- Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe, przez okres, w którym są one niezbędne do 

realizacji jego ustawowych zadań.

- Generalny Inspektor dokonuje, nie rzadziej niż raz na 5 lat, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania zgromadzonych 

informacji.

- Po dokonaniu weryfikacji informacje, które nie są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Generalnego Inspektora, 

niezwłocznie usuwa powołana przez niego komisja. 

- Komisja sporządza protokół wykonanych czynności, zawierający w szczególności wykaz usuniętych informacji oraz 

opis sposobu ich usunięcia.

- Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez GIIF i pracowników DIF, faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi 

informacji w trybie przewidzianym w ustawie jest zabronione.
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- Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub dokumenty, w tym informacje lub dokumenty 

objęte tajemnicami prawnie chronionymi, zgromadzone na podstawie przepisów ustawy, sądom i prokuratorom na 

potrzeby postępowania karnego.

- W celu weryfikacji danych zawartych w przekazanym przez Generalnego Inspektora zawiadomieniu o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu prokurator może żądać od Generalnego 

Inspektora udostępnienia informacji lub dokumentów, w tym informacji lub dokumentów objętych tajemnicami prawnie 

chronionymi.

- Generalny Inspektor występuje do instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących lub zagranicznych jednostek 

analityki finansowej w przypadku, gdy żądane informacje nie znajdują się w jego posiadaniu.
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- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i uzasadniony wniosek:

- Komendanta Głównego Policji,

- Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

- Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

- Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Szefa Agencji Wywiadu,

- Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

- Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,

- Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

- Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,

- Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

- Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

- lub osób przez nich upoważnionych w zakresie ich ustawowych zadań.
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- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje również na pisemny i uzasadniony wniosek:

- Przewodniczącego KNF – w zakresie nadzoru sprawowanego przez KNF na podstawie przepisów ustawy o 

nadzorze nad rynkiem finansowym;

- Prezesa NIK – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w przepisach 

ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli;

- krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 

2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn. zm.6);

- ministra właściwego do spraw zagranicznych – w zakresie jego kompetencji ustawowych w związku ze 

stosowaniem szczególnych środków ograniczających;

- ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w związku z wnioskiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i uzasadniony wniosek Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w zakresie ich ustawowych 

zadań.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może odmówić udostępnienia posiadanych informacji 

jeżeli ich udostępnienie mogłoby:

- negatywnie wpłynąć na proces analizowania przez Generalnego Inspektora informacji dotyczących wartości 

majątkowych, co do których powzięto podejrzenie, że mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu;

- narazić na niewspółmierną szkodę osobę fizyczną lub osobę prawną.
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- Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym jednostkom analityki finansowej oraz pozyskuje 

od tych jednostek informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w tym informacje o czynach 

zabronionych, z których mogą pochodzić wartości majątkowe.

- Udostępnienie informacji następuje w celu ich wykorzystania do wykonywania zadań przez jednostki analityki 

finansowej określone w dyrektywie 2015/849, przepisach krajowych wdrażających tę dyrektywę lub w przepisach prawa 

międzynarodowego regulujących zasady funkcjonowania jednostek analityki finansowej.

- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom analityki finansowej państw 

członkowskich Unii Europejskiej.

- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje jednostkom analityki finansowej z państw niebędących państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej na zasadzie wzajemności.
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- Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje jednostkom analityki finansowej państw będących stronami tzw. 

Konwencji Warszawskiej 

- Generalny Inspektor w zakresie swoich uprawnień określonych w ustawie może pozyskiwać informacje w celu 

udostępnienia ich zagranicznej jednostce analityki finansowej.

- Udostępnienie informacji na wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej następuje w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania tego wniosku przez Generalnego Inspektora.

- Udostępnianie i pozyskiwanie informacji i dokumentów od jednostek analityki finansowej państw członkowskich Unii 

Europejskiej następuje przy wykorzystaniu bezpiecznych systemów łączności oraz systemów teleinformatycznych 

umożliwiających porównanie danych posiadanych przez Generalnego Inspektora z danymi posiadanymi przez te 

jednostki w sposób anonimowy i z zapewnieniem ochrony danych osobowych.
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- Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie informacji kierowany do Generalnego Inspektora 

oraz wniosek Generalnego Inspektora kierowany do zagranicznej jednostki analityki finansowej w celu pozyskania 

informacji zawierają dane identyfikacyjne klienta opis okoliczności wskazujących na związek z praniem pieniędzy lub 

finansowaniem terroryzmu oraz zamierzony cel wykorzystania informacji.

- W przypadku gdy wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej nie spełnia powyższego wymogu lub w sposób 

niewystarczający wskazuje na związek wnioskowanych informacji z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, 

Generalny Inspektor zwraca się o jego uzupełnienie.

- W przypadku gdy informacje przekazane Generalnemu Inspektorowi w zawiadomieniu lub informacje, o których mowa 

w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 8 lub art. 90, dotyczą innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Generalny Inspektor niezwłocznie przekazuje z urzędu te informacje do jednostki analityki finansowej właściwego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej (bez uprzedniego zapytania).
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- Na uzasadniony wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej Generalny Inspektor może zezwolić na przekazanie 

udostępnionych informacji innym organom lub jednostkom analityki finansowej lub na wykorzystanie tych informacji do 

celów innych niż AML. 

- Generalny Inspektor wskazuje organy lub jednostki analityki finansowej, którym mogą być przekazane udostępnione 

informacje, oraz określa cele, do jakich te informacje mogą być wykorzystane.

- Generalny Inspektor występuje do zagranicznej jednostki analityki finansowej o wyrażenie zgody na przekazanie 

pozyskanych od niej informacji sądom, jednostkom współpracującym, innym jednostkom analityki finansowej lub na 

wykorzystanie takich informacji do celów innych niż wykonywanie swoich zadań. 

- W przypadku wyrażenia zgody przez zagraniczną jednostkę analityki finansowej Generalny Inspektor przekazuje lub 

wykorzystuje pozyskane od niej informacje wyłącznie w zakresie i w celach przez nią wskazanych.

- Na uzasadniony wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej pozwalający na uprawdopodobnienie podejrzenia 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Generalny Inspektor może przekazać instytucji 

obowiązanej żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. 
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- Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji zagranicznej jednostce analityki finansowej, jeżeli:

- wniosek tej jednostki o udostępnienie informacji nie dotyczy informacji określonych w ustawie, lub pozyskane 

informacje mają być wykorzystane do celu innego niż ten, o którym mowa w ustawie;

- informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

- udostępnienie informacji mogłoby utrudnić wykonywanie zadań organom wymiaru sprawiedliwości oraz służbom 

lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie 

sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych;

- udostępnienie informacji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu;

- państwo trzecie nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

- Odmowa udostępnienia informacji zagranicznej jednostce analityki finansowej wymaga uzasadnienia.
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- Osoby fizyczne:

- będące wspólnikami, w tym akcjonariuszami, spółki prowadzącej działalność w zakresie trust and company

service providers,

- prowadzące działalność w zakresie trust and company service providers,

- zajmujące stanowiska kierownicze w spółkach z zakresu trust and company service providers,

- są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.

- Na żądanie organu osoby wymienione powyżej są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
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