
                                                                        
 

 

Komunikat w sprawie wykonywania przez instytucje płatnicze, unijne oddziały 

instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agentów obowiązków 

związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 

1175, z późn. zm) nakłada na instytucje płatnicze i biura usług płatniczych obowiązki  

w zakresie rejestracji działalności. W związku z tym instytucja płatnicza oraz oddział unijnej 

instytucji płatniczej musi posiadać między innymi opis rozwiązań w zakresie zarządzania  

i mechanizmów kontroli wewnętrznej dotyczących obowiązków związanych  

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą z dnia  

16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą. W przypadku biur usług 

płatniczych oraz ich agentów działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych może być 

realizowana pod warunkiem wykonywania przez nie obowiązków związanych  

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą. 

 

Ustawa nakłada na wyżej wymienione podmioty, jako instytucje obowiązane, według 

postanowień art. 2 ust. 1 pkt u ustawy, obowiązek wprowadzenia w formie pisemnej 

procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

Procedura ta, stosownie do przepisów art. 10a ust. 1 ustawy, powinna w szczególności 

zawierać określenie: 

 sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, 

 zasad rejestracji transakcji, 

 sposobu analizy i oceny ryzyka, 

 zasad przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

(GIIF), 

 szczegółowych procedur wstrzymania transakcji, blokady rachunku oraz zamrożenia 

wartości majątkowych, 

 sposobu przyjmowania oświadczeń w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane 

stanowiska polityczne, o ile są przyjmowane, 

 sposobu przechowywania informacji. 

 

Jednocześnie, w celu wykonania przepisu art. 10a ust. 4 ustawy instytucja obowiązana ma 

obowiązek zapewnić udział pracowników, wykonujących obowiązki związane  

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach 

szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.  

 

20 czerwca 2012 r. 



Ponadto, stosownie do postanowień art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy, instytucja obowiązana ma 

obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w 

ustawie. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że w przypadku korzystania przez instytucje 

obowiązane z usług innych podmiotów w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa 

finansowego (w wykonaniu postanowień art. 8b ust. 3 pkt 1-3 ustawy), odpowiedzialność za 

realizację tych obowiązków ponosi instytucja obowiązana (art. 9h ustawy). 

 

Informacje na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy znajdują się 

na stronie internetowej GIIF pod adresem http://www.mf.gov.pl w zakładce „Bezpieczeństwo 

finansowe”. Ponadto, celem przybliżenia tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu instytucjom obowiązanym udostępniony został bezpłatny kurs  

e-learningowy pod następującym adresem http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl. 
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