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Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciw-
dzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady oraz tryb przeciw-
dzia∏ania praniu pieni´dzy, przeciwdzia∏a-
nia finansowaniu terroryzmu, stosowania
szczególnych Êrodków ograniczajàcych
przeciwko osobom, grupom i podmiotom
oraz obowiàzki podmiotów uczestniczà-
cych w obrocie finansowym w zakresie
gromadzenia i przekazywania informa-
cji.”;

3) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instytucji obowiàzanej — rozumie si´ przez
to: 

a) oddzia∏y instytucji kredytowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.3)), 

b) instytucje finansowe majàce siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od-
dzia∏y instytucji finansowych niemajà-
cych siedziby na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we,

c) banki krajowe, oddzia∏y banków zagra-
nicznych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe,

d) Narodowy Bank Polski — w zakresie,
w jakim prowadzi rachunki bankowe dla
osób prawnych, sprzeda˝ monet, bank-
notów i numizmatów przeznaczonych na
cele kolekcjonerskie oraz na inne cele,
skup z∏ota i wymian´ zniszczonych Êrod-
ków p∏atniczych na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym
Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1,
poz. 2, z póên. zm.4)), 

e) instytucje pieniàdza elektronicznego, od-
dzia∏y zagranicznych instytucji pieniàdza
elektronicznego oraz agentów rozlicze-
niowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç na
podstawie ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
2002 r. o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385,
z póên. zm.5)), 
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USTAWA

z dnia 25 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych
pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà wdra˝a si´ dyrektyw´ 2005/60/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paêdziernika 2005 r.
w sprawie przeciwdzia∏ania korzystaniu z systemu finan-
sowego w celu prania pieni´dzy oraz finansowania terro-
ryzmu (Dz. Urz. UE L 309/15 z 25.11.2005).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 26 maja 1982 r.
— Prawo o adwokaturze, ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia
14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ustaw´ z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfika-
cji podatników i p∏atników, ustaw´ z dnia 5 lipca 1996 r.
o doradztwie podatkowym, ustaw´ z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary, ustaw´ z dnia 14 lutego 2003 r.
o udost´pnianiu informacji gospodarczych, ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz usta-
w´ z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 341 i Nr 165, poz. 1316. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

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

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

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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f) firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên.
zm.6)), 

g) zagraniczne osoby prawne prowadzàce
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç maklerskà oraz towarowe do-
my maklerskie w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.7)), oraz spó∏ki han-
dlowe, o których mowa w art. 50a tej
ustawy, 

h) Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A. — w zakresie, w jakim prowa-
dzi rachunki papierów wartoÊciowych, 

i) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç —
w zakresie gier losowych, zak∏adów wza-
jemnych i gier na automatach oraz gier
na automatach o niskich wygranych, 

j) zak∏ady ubezpieczeƒ w zakresie ubezpie-
czeƒ na ˝ycie, w tym ubezpieczycieli kra-
jowych, g∏ówne oddzia∏y ubezpieczycieli
z paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej, oddzia∏y ubezpieczycieli
z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, poÊredników ubezpieczeniowych
w zakresie ubezpieczeƒ na ˝ycie, chyba
˝e za ich dzia∏ania odpowiedzialnoÊç po-
nosi ubezpieczyciel, 

k) fundusze inwestycyjne, towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z póên. zm.8)), 

l) spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kre-
dytowe, 

m) publicznego operatora w rozumieniu
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,
poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

n) notariuszy — w zakresie czynnoÊci nota-
rialnych dotyczàcych obrotu wartoÊciami
majàtkowymi, adwokatów wykonujàcych
zawód, radców prawnych wykonujàcych
zawód poza stosunkiem pracy w urz´-
dach obs∏ugujàcych organy administracji
rzàdowej i jednostkach samorzàdu tery-
torialnego, prawników zagranicznych
Êwiadczàcych pomoc prawnà poza sto-

sunkiem pracy, bieg∏ych rewidentów wy-
konujàcych zawód, doradców podatko-
wych wykonujàcych zawód, 

o) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w za-
kresie us∏ugowego prowadzenia ksiàg
rachunkowych, 

p) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç kanto-
rowà, 

q) przedsi´biorców prowadzàcych: domy
aukcyjne, antykwariaty, dzia∏alnoÊç fac-
toringowà, dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu
metalami lub kamieniami szlachetnymi
i pó∏szlachetnymi, sprzeda˝y komisowej
lub poÊrednictwa w obrocie nieruchomo-
Êciami, 

r) fundacje,

s) stowarzyszenia posiadajàce osobowoÊç
prawnà, utworzone na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o sto-
warzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 766) oraz przyjmujàce p∏atnoÊci
w gotówce o wartoÊci równej lub prze-
kraczajàcej równowartoÊç 15 000 euro,
równie˝ w drodze wi´cej ni˝ jednej ope-
racji,

t) przedsi´biorców w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.9)), przyjmu-
jàcych p∏atnoÊci za towary w gotówce
o wartoÊci równej lub przekraczajàcej
równowartoÊç 15 000 euro, równie˝ gdy
nale˝noÊç za okreÊlony towar jest doko-
nywana w drodze wi´cej ni˝ jednej opera-
cji;”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a—1f w brzmieniu:

„1a) beneficjencie rzeczywistym — rozumie si´
przez to:

a) osob´ fizycznà lub osoby fizyczne, które
sà w∏aÊcicielami osoby prawnej lub
sprawujà kontrol´ nad klientem albo
majà wp∏yw na osob´ fizycznà, w imie-
niu której przeprowadzana jest transak-
cja lub prowadzona jest dzia∏alnoÊç,

b) osob´ fizycznà lub osoby fizyczne, które
sà udzia∏owcami lub akcjonariuszami
lub posiadajà prawo g∏osu na zgroma-
dzeniu wspólników w wysokoÊci powy-
˝ej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za
pomocà pakietów akcji na okaziciela,
z wyjàtkiem spó∏ek, których papiery
wartoÊciowe sà w obrocie zorganizowa-
nym, podlegajàcych lub stosujàcych
przepisy prawa Unii Europejskiej w za-
kresie ujawniania informacji, a tak˝e
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi finan-

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659 i Nr 165,
poz. 1316.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97. 
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sowe na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej albo paƒstwa
równowa˝nego — w przypadku osób
prawnych,

c) osob´ fizycznà lub osoby fizyczne, które
sprawujà kontrol´ nad co najmniej
25 % majàtku — w przypadku podmio-
tów, którym powierzono administrowa-
nie wartoÊciami majàtkowymi oraz roz-
dzielanie takich wartoÊci, z wyjàtkiem
podmiotów wykonujàcych czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;

1b) podmiocie Êwiadczàcym us∏ugi finansowe
— rozumie si´ przez to instytucj´ obowià-
zanà lub innà instytucj´, która posiada sie-
dzib´ poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz prowadzi we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek, na podstawie
zezwolenia w∏aÊciwego paƒstwowego or-
ganu nadzoru nad takim podmiotem, dzia-
∏alnoÊç polegajàcà na: 

a) przyjmowaniu depozytów lub innych
wartoÊci majàtkowych powierzonych
pod tytu∏em zwrotnym, 

b) udzielaniu kredytów, 

c) zawieraniu umów leasingu finansowe-
go, 

d) udzielaniu gwarancji i por´czeƒ, 

e) obrocie na w∏asny rachunek lub na ra-
chunek klienta instrumentami rynku pie-
ni´˝nego, dewizami, opcjami i termino-
wymi umowami na instrumenty finan-
sowe typu futures, 

f) uczestniczeniu w emisji instrumentów
finansowych i Êwiadczeniu us∏ug zwià-
zanych z takà emisjà,

g) doradztwie dla przedsi´biorców w za-
kresie struktury kapita∏owej, strategii
przemys∏owej oraz doradztwie dotyczà-
cym ∏àczenia si´ oraz nabywania przed-
si´biorstw,

h) poÊrednictwie na rynku pieni´˝nym,

i) zarzàdzaniu portfelem lub doradztwie
inwestycyjnym,

j) przechowywaniu instrumentów finan-
sowych lub administrowaniu nimi,

k) udost´pnianiu skrytek sejfowych;

1c) banku fikcyjnym — rozumie si´ przez to
podmiot Êwiadczàcy us∏ugi finansowe lub
prowadzàcy równowa˝nà dzia∏alnoÊç,
utworzony na terytorium paƒstwa, w któ-
rym nie posiada siedziby, w taki sposób,
aby wyst´powa∏o rzeczywiste zarzàdzanie
nim i kierowanie oraz który to podmiot nie
jest stowarzyszony z grupà finansowà
dzia∏ajàcà w sposób prawnie uregulowa-
ny;

1d) stosunkach gospodarczych — rozumie si´
przez to relacje instytucji obowiàzanych
z klientem zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, które w chwili ich nawiàzywania
rokujà d∏ugotrwa∏à wspó∏prac´;

1e) przeprowadzaniu transakcji — rozumie si´
przez to wykonanie zlecenia lub dyspozycji
klienta przez instytucj´ obowiàzanà;

1f) osobach zajmujàcych eksponowane sta-
nowiska polityczne — rozumie si´ przez to
osoby fizyczne:

a) szefów paƒstw, szefów rzàdów, mini-
strów, wiceministrów lub zast´pców
ministrów, cz∏onków parlamentu, s´-
dziów sàdów najwy˝szych, trybuna∏ów
konstytucyjnych oraz innych organów
sàdowych, których orzeczenia nie pod-
legajà zaskar˝eniu, z wyjàtkiem trybów
nadzwyczajnych, cz∏onków trybuna∏ów
obrachunkowych, cz∏onków zarzàdów
banków centralnych, ambasadorów,
chargés d’affairs oraz wy˝szych ofice-
rów si∏ zbrojnych, cz∏onków organów
zarzàdzajàcych lub nadzorczych przed-
si´biorstw paƒstwowych — którzy spra-
wujà lub sprawowali te funkcje publicz-
ne w okresie roku od dnia zaprzestania
spe∏niania przes∏anek okreÊlonych
w tych przepisach,

b) ma∏˝onków osób, o których mowa
w lit. a, lub osoby pozostajàce z nimi we
wspólnym po˝yciu, rodziców i dzieci
osób, o których mowa w lit. a, ma∏˝on-
ków tych rodziców i dzieci lub osoby po-
zostajàce z nimi we wspólnym po˝yciu,

c) które pozostajà lub pozostawa∏y z osoba-
mi, o których mowa w lit. a, w Êcis∏ej
wspó∏pracy zawodowej lub gospodarczej
lub sà wspó∏w∏aÊcicielami podmiotów
prawa, a tak˝e jedynymi uprawnionymi
do majàtku podmiotów prawa, je˝eli zo-
sta∏y one za∏o˝one na rzecz tych osób

— majàce miejsce zamieszkania poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) transakcji — rozumie si´ przez to dokony-
wane we w∏asnym, jak i w cudzym imieniu,
na w∏asny, jak i na cudzy rachunek:

a) wp∏aty i wyp∏aty w formie gotówkowej
lub bezgotówkowej, w tym przekazy pie-
ni´˝ne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporzà-
dzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
i poza nim,

b) kupno i sprzeda˝ wartoÊci dewizowych, 

c) przeniesienie w∏asnoÊci lub posiadania
wartoÊci majàtkowych, w tym oddanie
w komis lub pod zastaw takich wartoÊci,
oraz przeniesienie wartoÊci majàtkowych
pomi´dzy rachunkami nale˝àcymi do te-
go samego klienta, 
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d) zamian´ wierzytelnoÊci na akcje lub
udzia∏y;”,

d) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) rachunku — rozumie si´ przez to rachunek
bankowy, rachunek prowadzony w instytu-
cji finansowej, rachunek prowadzony w in-
stytucji kredytowej, rachunek w spó∏dziel-
czej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, ra-
chunek papierów wartoÊciowych i rachunek
pieni´˝ny s∏u˝àcy do jego obs∏ugi, rejestr
uczestników funduszu, ewidencj´ uczestni-
ków funduszu inwestycyjnego;

5) wstrzymaniu transakcji — rozumie si´ przez
to czasowe ograniczenie dysponowania
i korzystania z wartoÊci majàtkowych, pole-
gajàce na uniemo˝liwieniu przeprowadze-
nia okreÊlonej transakcji przez instytucj´
obowiàzanà;”,

e) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) zamra˝aniu — rozumie si´ przez to zapo-
bieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzy-
staniu wartoÊci majàtkowych lub przepro-
wadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób,
który mo˝e spowodowaç zmian´ ich wiel-
koÊci, wartoÊci, miejsca, w∏asnoÊci, posia-
dania, charakteru, przeznaczenia lub jakà-
kolwiek innà zmian´, która mo˝e umo˝li-
wiç korzystanie z wartoÊci majàtkowych;”,

f) uchyla si´ pkt 7,

g) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) praniu pieni´dzy — rozumie si´ przez to za-
mierzone post´powanie polegajàce na:

a) zamianie lub przekazaniu wartoÊci majàt-
kowych pochodzàcych z dzia∏alnoÊci
o charakterze przest´pczym lub z udzia∏u
w takiej dzia∏alnoÊci, w celu ukrycia lub
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych
wartoÊci majàtkowych albo udzieleniu
pomocy osobie, która bierze udzia∏ w ta-
kiej dzia∏alnoÊci w celu unikni´cia przez
nià prawnych konsekwencji tych dzia∏aƒ,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego cha-
rakteru wartoÊci majàtkowych lub praw
zwiàzanych z nimi, ich êród∏a, miejsca
przechowywania, rozporzàdzania, faktu
ich przemieszczania, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
wartoÊci te pochodzà z dzia∏alnoÊci
o charakterze przest´pczym lub udzia∏u
w takiej dzia∏alnoÊci,

c) nabyciu, obj´ciu w posiadanie albo u˝y-
waniu wartoÊci majàtkowych pochodzà-
cych z dzia∏alnoÊci o charakterze prze-
st´pczym lub udzia∏u w takiej dzia∏alno-
Êci,

d) wspó∏dzia∏aniu, usi∏owaniu pope∏nienia,
pomocnictwie lub pod˝eganiu w przypad-
kach zachowaƒ okreÊlonych w lit. a—c

— równie˝ je˝eli dzia∏ania, w ramach któ-
rych uzyskano wartoÊci majàtkowe, by∏y
prowadzone na terytorium innego paƒstwa
ni˝ Rzeczpospolita Polska;”,

h) dodaje si´ pkt 10—12 w brzmieniu:

„10) finansowaniu terroryzmu — rozumie si´
przez to czyn okreÊlony w art. 165a ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.10));

11) paƒstwie równowa˝nym — rozumie si´
przez to paƒstwo nieb´dàce cz∏onkiem Unii
Europejskiej, w którym stosowane sà prze-
pisy dotyczàce przeciwdzia∏ania praniu
pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu,
zgodne z prawem Unii Europejskiej;

12) rozporzàdzeniu nr 1781/2006 — rozumie
si´ przez to rozporzàdzenie (WE)
nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie
informacji o zleceniodawcach, które towa-
rzyszà przekazom pieni´˝nym (Dz. Urz.
UE L 345 z 08.12.2006, str. 1)”;

4) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Przy ustalaniu równowartoÊci w euro,

o której mowa w ustawie, stosuje si´
Êredni kurs Narodowego Banku Polskie-
go dla danej waluty, obowiàzujàcy
w dniu dokonywania transakcji lub
w dniu z∏o˝enia dyspozycji, lub w dniu
zlecenia przeprowadzenia transakcji.”; 

5) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Organy w∏aÊciwe w sprawach przeciwdzia∏ania
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu”;

6) w art. 3 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Organami administracji rzàdowej w∏aÊciwymi
w sprawach przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu, zwanymi dalej „or-
ganami informacji finansowej”, sà:”;

7) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Do zadaƒ Generalnego Inspektora nale-

˝y uzyskiwanie, gromadzenie, przetwa-
rzanie i analizowanie informacji w try-
bie okreÊlonym w ustawie oraz podej-
mowanie dzia∏aƒ w celu przeciwdzia∏a-
nia praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu, a w szczególnoÊci:

1) badanie przebiegu transakcji, co do
których Generalny Inspektor powzià∏
uzasadnione podejrzenia;

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533 i Nr 166,
poz. 1317.
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2) przeprowadzanie procedury wstrzy-
mania transakcji lub blokady rachun-
ku;

3) rozstrzyganie w przedmiocie zwolnie-
nia zamro˝enia wartoÊci majàtko-
wych;

4) udost´pnianie i ˝àdanie przekazania
informacji o transakcjach;

5) przekazywanie uprawnionym orga-
nom dokumentów uzasadniajàcych
podejrzenie pope∏nienia przest´p-
stwa;

6) inicjowanie i podejmowanie innych
dzia∏aƒ w celu przeciwdzia∏ania pra-
niu pieni´dzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu, w tym szkolenie pracowni-
ków instytucji obowiàzanych w zakre-
sie zadaƒ na∏o˝onych na te instytucje;

7) sprawowanie kontroli przestrzegania
przepisów dotyczàcych przeciwdzia-
∏ania praniu pieni´dzy oraz finanso-
waniu terroryzmu; 

8) wspó∏praca z zagranicznymi instytu-
cjami i mi´dzynarodowymi organiza-
cjami zajmujàcymi si´ przeciwdzia∏a-
niem praniu pieni´dzy lub finanso-
waniu terroryzmu;

9) nak∏adanie kar pieni´˝nych, o których
mowa w ustawie.

2. Zadania organu, o którym mowa
w art. 15 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia
nr 1781/2006, wykonuje Generalny
Inspektor.”;

8) w art. 4a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:

„2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera w szczególnoÊci liczb´ zg∏oszonych
przez instytucje obowiàzane transakcji, opis
dzia∏aƒ podj´tych w odpowiedzi na te zg∏osze-
nia oraz liczb´ spraw, w których przeprowa-
dzono post´powanie, liczb´ osób, którym
przedstawiono zarzut pope∏nienia przest´pstw,
o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodek-
su karnego, i osób nieprawomocnie i prawo-
mocnie skazanych za przest´pstwa, o których
mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karne-
go, oraz okreÊlenie wartoÊci majàtkowych,
w stosunku do których dokonano zamro˝enia,
blokady i wstrzymania transakcji lub orzeczo-
no zaj´cie, zabezpieczenie majàtkowe lub prze-
padek.

3. Minister SprawiedliwoÊci przekazuje General-
nemu Inspektorowi informacje o liczbie post´-
powaƒ karnych, liczbie osób, w stosunku do
których wszcz´to post´powanie, i osób niepra-
womocnie i prawomocnie skazanych za prze-
st´pstwa, o których mowa w art. 165a lub
art. 299 Kodeksu karnego, oraz o wartoÊciach
majàtkowych, w stosunku do których dokona-
no zamro˝enia, blokady i wstrzymania transak-
cji lub orzeczono zaj´cie, zabezpieczenie ma-

jàtkowe lub przepadek — w terminie 2 miesi´-
cy od zakoƒczenia roku, za który przekazywane
sà informacje. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po
przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów mini-
ster w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych
udost´pnia na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Finansów.”; 

9) w art. 4b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Generalny Inspektor podlega wy∏àczeniu od
wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 18
i 18a oraz art. 21 ust. 1, je˝eli istnieje okolicz-
noÊç tego rodzaju, ˝e mog∏aby wywo∏aç wàt-
pliwoÊç co do jego bezstronnoÊci.”;

10) uchyla si´ art. 6;

11) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Obowiàzki instytucji obowiàzanych”;

12) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja obowiàzana przeprowadzajàca
transakcj´, której równowartoÊç przekracza
15 000 euro, ma obowiàzek zarejestrowaç
takà transakcj´ równie˝ w przypadku, gdy
jest ona przeprowadzana za pomocà wi´cej
ni˝ jednej operacji, których okolicznoÊci
wskazujà, ˝e sà one ze sobà powiàzane i zo-
sta∏y podzielone na operacje o mniejszej
wartoÊci z zamiarem unikni´cia obowiàzku
rejestracji.”,

b) uchyla si´ ust. 1c i 1d, 

c) po ust. 1d dodaje si´ ust. 1e w brzmieniu:

„1e. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy: 

1) przelewu z rachunku na rachunek lokaty
terminowej, które nale˝à do tego same-
go klienta w tej samej instytucji obowià-
zanej;

2) przelewu na rachunek z rachunku lokaty
terminowej, które nale˝à do tego same-
go klienta w tej samej instytucji obowià-
zanej; 

3) przelewów przychodzàcych, z wyjàtkiem
przelewów przychodzàcych z zagranicy;

4) transakcji zwiàzanych z gospodarkà w∏as-
nà instytucji obowiàzanych;

5) transakcji zawieranych na rynku mi´dzy-
bankowym;

6) przypadków okreÊlonych w art. 9d
ust. 1;

7) banków zrzeszajàcych banki spó∏dziel-
cze, o ile transakcja zosta∏a zarejestrowa-
na w zrzeszonym banku spó∏dzielczym;

8) transakcji tymczasowego przew∏aszcze-
nia na zabezpieczenie wartoÊci majàtko-
wych, wykonanej na czas trwania umo-
wy przew∏aszczenia z instytucjà obowià-
zanà.”,
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d) uchyla si´ ust. 2, 

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja obowiàzana przeprowadzajàca
transakcj´, której okolicznoÊci wskazujà, ˝e
mo˝e ona mieç zwiàzek z praniem pieni´dzy
lub finansowaniem terroryzmu, ma obowià-
zek zarejestrowaç takà transakcj´, bez
wzgl´du na jej wartoÊç i charakter.”,

f) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy instytucja obowiàzana
nie przyjmuje dyspozycji lub zlecenia do
przeprowadzenia transakcji, obowiàzek,
o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ tak˝e,
gdy instytucja ta wie lub przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci powinna wiedzieç
o takiej transakcji w zwiàzku z wykonaniem
umowy z klientem.

3b. Instytucje obowiàzane b´dàce adwokata-
mi, radcami prawnymi oraz prawnikami za-
granicznymi obowiàzek, o którym mowa
w ust. 3, wykonujà, je˝eli uczestniczà
w transakcjach w zwiàzku ze Êwiadczeniem
klientowi pomocy w planowaniu lub prze-
prowadzaniu transakcji dotyczàcych:

1) kupna i sprzeda˝y nieruchomoÊci lub
przedsi´biorstw;

2) zarzàdzania pieni´dzmi, papierami war-
toÊciowymi lub innymi wartoÊciami ma-
jàtkowymi;

3) otwierania rachunków lub zarzàdzania
nimi;

4) organizacji wp∏at i dop∏at na kapita∏ za-
k∏adowy i akcyjny, organizacji wk∏adu
do tworzenia lub prowadzenia dzia∏alno-
Êci spó∏ek lub zarzàdzania nimi;

5) tworzenia, dzia∏alnoÊci przedsi´biorców
w innej formie organizacyjnej, a tak˝e
zarzàdzania nimi.”,

g) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rejestr transakcji, o których mowa w ust. 1
i 3, jest przechowywany przez okres 5 lat,
liczàc od pierwszego dnia roku nast´pujàce-
go po roku, w którym transakcje zosta∏y za-
rejestrowane. W przypadku likwidacji, po∏à-
czenia, podzia∏u oraz przekszta∏cenia insty-
tucji obowiàzanej, do przechowywania reje-
strów i dokumentacji stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 wrzeÊ-
nia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165,
poz. 1316).”,

h) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Informacje o transakcjach przeprowadza-
nych przez instytucje obowiàzane oraz do-
kumenty dotyczàce transakcji sà przecho-
wywane przez okres 5 lat, liczàc od pierw-
szego dnia roku nast´pujàcego po roku,
w którym dokonano ostatniego zapisu
zwiàzanego z transakcjà. 

4b. Przepisy ust. 4 i 4a stosuje si´ odpowied-
nio do informacji zarejestrowanych na
podstawie ust. 3a i 3b.”;

13) po art. 8 dodaje si´ art. 8a i 8b w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Instytucje obowiàzane prowadzà bie-
˝àcà analiz´ przeprowadzanych trans-
akcji. Wyniki analiz powinny byç doku-
mentowane w formie papierowej lub
elektronicznej.

2. Wyniki analiz przechowywane sà przez
okres 5 lat, liczàc od pierwszego dnia
roku nast´pujàcego po roku, w którym
zosta∏y przeprowadzone. W przypadku
likwidacji, po∏àczenia, podzia∏u oraz
przekszta∏cenia instytucji obowiàzanej
do przechowywania dokumentacji sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 76
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci.

Art. 8b. 1. Instytucje obowiàzane stosujà wobec
swoich klientów Êrodki bezpieczeƒ-
stwa finansowego. Zakres stosowania
jest okreÊlany na podstawie oceny ry-
zyka prania pieni´dzy i finansowania
terroryzmu, zwanej dalej „ocenà ryzy-
ka”, dokonanej w wyniku analizy,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci ro-
dzaju klienta, stosunków gospodar-
czych, produktów lub transakcji. 

2. Ârodki bezpieczeƒstwa finansowego
nie sà stosowane przez:

1) Narodowy Bank Polski;

2) operatora publicznego, o którym
mowa w art. 2 pkt 1 lit. m, przy
Êwiadczeniu us∏ug przekazów pie-
ni´˝nych.

3. Ârodki bezpieczeƒstwa finansowego,
o których mowa w ust. 1, polegajà na:

1) identyfikacji klienta i weryfikacji je-
go to˝samoÊci na podstawie doku-
mentów lub informacji publicznie
dost´pnych; 

2) podejmowaniu czynnoÊci, z zacho-
waniem nale˝ytej starannoÊci, w ce-
lu identyfikacji beneficjenta rzeczy-
wistego i stosowaniu uzale˝nionych
od oceny ryzyka odpowiednich
Êrodków weryfikacji jego to˝samo-
Êci w celu uzyskania przez instytucj´
obowiàzanà danych dotyczàcych
to˝samoÊci beneficjenta rzeczywi-
stego, w tym ustalaniu struktury
w∏asnoÊci i zale˝noÊci klienta;
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3) uzyskiwaniu informacji dotyczàcych
celu i zamierzonego przez klienta
charakteru stosunków gospodar-
czych;

4) bie˝àcym monitorowaniu stosun-
ków gospodarczych z klientem,
w tym badaniu przeprowadzanych
transakcji w celu zapewnienia, ˝e
przeprowadzane transakcje sà zgod-
ne z wiedzà instytucji obowiàzanej
o kliencie i profilu jego dzia∏alnoÊci
oraz z ryzykiem, a tak˝e, w miar´
mo˝liwoÊci, badaniu êród∏a pocho-
dzenia wartoÊci majàtkowych oraz
bie˝àcym aktualizowaniu posiada-
nych dokumentów i informacji. 

4. Ârodki bezpieczeƒstwa finansowego
sà stosowane w szczególnoÊci:

1) przy zawieraniu umowy z klientem;

2) przy przeprowadzaniu transakcji
z klientem, z którym instytucja obo-
wiàzana nie zawar∏a uprzednio
umowy, której równowartoÊç prze-
kracza 15 000 euro, bez wzgl´du na
to czy transakcja jest przeprowadza-
na jako pojedyncza operacja czy kil-
ka operacji, których okolicznoÊci
wskazujà, ˝e sà one ze sobà powià-
zane;

3) gdy istnieje podejrzenie prania pie-
ni´dzy lub finansowania terroryzmu
bez wzgl´du na wartoÊç transakcji,
form´ organizacyjnà oraz rodzaj
klienta;

4) gdy zachodzi wàtpliwoÊç czy otrzy-
mane wczeÊniej dane, o których
mowa w art. 9 sà prawdziwe lub
pe∏ne.

5. W przypadku gdy instytucja obowiàza-
na nie mo˝e wykonaç obowiàzków,
o których mowa w ust. 3 pkt 1—3, nie
przeprowadza transakcji, nie podpisu-
je umowy z klientem lub rozwiàzuje za-
warte umowy oraz przekazuje Gene-
ralnemu Inspektorowi, wed∏ug ustalo-
nego wzoru, w uzasadnionych przy-
padkach z uwzgl´dnieniem ryzyka pra-
nia pieni´dzy oraz finansowania terro-
ryzmu, informacje o danym kliencie
wraz z posiadanymi informacjami
o planowanej przez niego transakcji. 

6. Instytucje obowiàzane, na ˝àdanie or-
ganów informacji finansowej i orga-
nów, o których mowa w art. 21 ust. 3,
wykazujà Êrodki bezpieczeƒstwa finan-
sowego zastosowane przez nie
w zwiàzku z ryzykiem prania pieni´dzy
i finansowania terroryzmu.”;

14) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b
ust. 3 pkt 1, obejmuje:

1) w przypadku osób fizycznych i ich
przedstawicieli — ustalenie i zapisa-
nie cech dokumentu stwierdzajàcego
na podstawie odr´bnych przepisów
to˝samoÊç osoby, a tak˝e imienia,
nazwiska, obywatelstwa oraz adresu
osoby dokonujàcej transakcji, a po-
nadto numeru PESEL lub daty uro-
dzenia w przypadku osoby nieposia-
dajàcej numeru PESEL, lub numeru
dokumentu stwierdzajàcego to˝sa-
moÊç cudzoziemca, lub kodu kraju
w przypadku przedstawienia pasz-
portu;

2) w przypadku osób prawnych — zapi-
sanie aktualnych danych z wyciàgu
z rejestru sàdowego lub innego do-
kumentu, wskazujàcego nazw´ (fir-
m´), form´ organizacyjnà osoby
prawnej, siedzib´ i jej adres, numer
identyfikacji podatkowej, a tak˝e
imienia, nazwiska i numeru PESEL
lub daty urodzenia w przypadku oso-
by nieposiadajàcej numeru PESEL,
osoby reprezentujàcej t´ osob´
prawnà;

3) w przypadku jednostek organizacyj-
nych niemajàcych osobowoÊci praw-
nej — zapisanie aktualnych danych
z dokumentu wskazujàcego nazw´,
form´ organizacyjnà, siedzib´ i jej
adres, numer identyfikacji podatko-
wej, a tak˝e imienia, nazwiska i nu-
meru PESEL lub daty urodzenia
w przypadku osoby nieposiadajàcej
numeru PESEL, osoby reprezentujà-
cej t´ jednostk´.

2. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b
ust. 3 pkt 1, dotyczy tak˝e stron transak-
cji nieb´dàcych klientami i obejmuje
ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy)
lub imienia i nazwiska oraz adresu,
w zakresie, w jakim dane te instytucja
obowiàzana mo˝e ustaliç przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci.

3. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b
ust. 3 pkt 2, obejmuje ustalenie i zapisa-
nie imienia, nazwiska i adresu oraz do-
datkowo innych danych identyfikacyj-
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
w zakresie, w jakim instytucja obowià-
zana mo˝e je ustaliç.”;

15) po art. 9 dodaje si´ art. 9a—9k w brzmieniu: 

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

2. Weryfikacja, o której mowa w art. 8b
ust. 3 pkt 1 i 2, mo˝e byç zakoƒczona
po nawiàzaniu stosunków gospodar-
czych, jedynie je˝eli jest to konieczne
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dla zapewnienia dalszego prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz gdy
wyst´puje niewielkie ryzyko prania
pieni´dzy lub finansowania terrory-
zmu ustalone na podstawie przepro-
wadzonej analizy.

3. W przypadku dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej, w zakresie ubezpieczeƒ na ˝y-
cie, weryfikacja to˝samoÊci uposa˝o-
nego lub uprawnionego z tytu∏u polisy
mo˝e nastàpiç w chwili wyp∏aty lub
przed jej dokonaniem albo w chwili
gdy uposa˝ony lub uprawniony zamie-
rza wykonaç prawa wynikajàce z umo-
wy ubezpieczenia. 

Art. 9b. 1. W uzasadnionych przypadkach mo˝li-
we jest otwarcie rachunku bez dope∏-
nienia obowiàzku, o którym mowa
w art. 8b ust. 1—4. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
dokonanie transakcji za poÊrednic-
twem rachunku jest mo˝liwe z chwilà
zawarcia umowy o prowadzenie takie-
go rachunku.

Art. 9c. W przypadku podmiotu prowadzàcego
kasyno gry, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-
k∏adach wzajemnych, Êrodki, o których
mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, stosuje si´
przy wejÊciu klienta do kasyna, niezale˝-
nie od wartoÊci ˝etonów zakupionych do
gry. 

Art. 9d. 1. Instytucje obowiàzane, przy uwzgl´d-
nieniu ryzyka prania pieni´dzy lub
finansowania terroryzmu, mogà od-
stàpiç od stosowania przepisów art. 8b
ust. 3 pkt 1—3:

1) gdy klient jest podmiotem Êwiad-
czàcym us∏ugi finansowe, majàcym
siedzib´ na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
albo paƒstwa równowa˝nego;

2) w stosunku do:

a) organów administracji rzàdowej,
organów samorzàdu terytorialne-
go oraz organów egzekucyjnych,

b) umów ubezpieczenia na ˝ycie,
w przypadku gdy sk∏adka roczna
nie przekracza równowartoÊci
1 000 euro lub sk∏adka jednorazo-
wa nie przekracza równowartoÊci
2 500 euro,

c) polis ubezpieczeniowych wyst´-
pujàcych w powiàzaniu z ubez-
pieczeniem emerytalnym, o ile
warunki ubezpieczenia nie zawie-
rajà klauzuli o odp∏atnym zrzecze-
niu si´ przez ubezpieczonego
praw wynikajàcych z polisy oraz
o ile polisy te nie mogà byç u˝yte
jako zabezpieczenie kredytu lub
po˝yczki,

d) pieniàdza elektronicznego, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 12 wrzeÊ-
nia 2002 r. o elektronicznych in-
strumentach p∏atniczych, je˝eli
maksymalna kwota przechowy-
wana na noÊniku nie przekracza:

— równowartoÊci 150 euro —
w przypadku urzàdzenia, które
nie mo˝e zostaç ponownie na-
∏adowane, lub

— równowartoÊci 2 500 euro
w danym roku kalendarzowym
— w przypadku urzàdzenia,
które mo˝e zostaç ponownie
na∏adowane, chyba ˝e kwota
wykupu wynosi co najmniej
równowartoÊç 1 000 euro w da-
nym roku kalendarzowym.

2. W przypadku gdy klient jest spó∏kà,
której papiery wartoÊciowe sà dopusz-
czone do publicznego obrotu na rynku
regulowanym w co najmniej jednym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub w paƒstwie równowa˝nym,
instytucje obowiàzane, przy uwzgl´d-
nieniu ryzyka prania pieni´dzy lub
finansowania terroryzmu, mogà ogra-
niczyç stosowanie Êrodków bezpie-
czeƒstwa finansowego do przypadków
i Êrodków okreÊlonych w art. 8b ust. 3
pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 3.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1
pkt 1 i pkt 2 lit. a i b instytucje obowià-
zane gromadzà informacje w celu
ustalenia, czy klient spe∏nia warunki
okreÊlone w tych przepisach. 

4. Do gromadzenia informacji, o których
mowa w ust. 3, art. 9k stosuje si´ od-
powiednio.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, inne ni˝ wskazane
w ust. 1 i 2 kategorie podmiotów lub
rodzaje dzia∏alnoÊci, z którymi jest
zwiàzane niewielkie ryzyko prania pie-
ni´dzy lub finansowania terroryzmu,
w stosunku do których mo˝liwe jest
niestosowanie przepisów art. 8b ust. 3
pkt 2—4 i ust. 4 pkt 2 i 4 — z uwzgl´d-
nieniem prawid∏owoÊci wykonania
Êrodków bezpieczeƒstwa finansowego
przez instytucje obowiàzane. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, list´ paƒstw równowa˝-
nych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia prawid∏owoÊci wykonania
Êrodków bezpieczeƒstwa finansowego
przez instytucje obowiàzane oraz oce-
ny w zakresie spe∏niania przez dane
paƒstwo standardów w zakresie prze-
ciwdzia∏ania praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, dokonywa-
ne przez organizacje mi´dzynarodowe.
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Art. 9e. 1. Instytucje obowiàzane stosujà, na pod-
stawie analizy ryzyka, wzmo˝one Êrod-
ki bezpieczeƒstwa finansowego wobec
klienta w przypadkach, które mogà
wiàzaç si´ z wy˝szym ryzykiem prania
pieni´dzy lub finansowania terrory-
zmu, a w szczególnoÊci w przypadkach
okreÊlonych w ust. 2—5. 

2. W przypadku gdy klient nie jest obec-
ny, dla celów identyfikacji instytucje
obowiàzane stosujà, w celu zmniejsze-
nia ryzyka, co najmniej jeden z nast´-
pujàcych Êrodków:

1) ustalenie to˝samoÊci klienta na
podstawie dodatkowych dokumen-
tów lub informacji; 

2) dodatkowà weryfikacj´ autentycz-
noÊci przedstawionych dokumen-
tów lub poÊwiadczenie ich zgodno-
Êci z orygina∏em przez notariusza,
organ administracji rzàdowej, organ
samorzàdu terytorialnego lub pod-
miot Êwiadczàcy us∏ugi finansowe;

3) ustalenie, ˝e pierwsza transakcja zo-
sta∏a przeprowadzona za poÊrednic-
twem rachunku klienta w podmiocie
Êwiadczàcym us∏ugi finansowe.

3. W zakresie transgranicznych stosun-
ków z instytucjami b´dàcymi kore-
spondentami z paƒstw innych ni˝ paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej
oraz paƒstwa równowa˝ne, instytucje
obowiàzane b´dàce podmiotami
Êwiadczàcymi us∏ugi finansowe:

1) gromadzà informacje pozwalajàce
na ustalenie zakresu dzia∏alnoÊci
oraz czy podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
finansowe podlega nadzorowi paƒ-
stwowemu;

2) oceniajà Êrodki stosowane przez
podmiot Êwiadczàcy us∏ugi finanso-
we b´dàcy korespondentem w za-
kresie przeciwdzia∏ania praniu pie-
ni´dzy oraz finansowaniu terrory-
zmu; 

3) sporzàdzajà dokumentacj´ okreÊla-
jàcà zakres odpowiedzialnoÊci ka˝-
dego podmiotu Êwiadczàcego us∏u-
gi finansowe;

4) ustalajà — w odniesieniu do kont
przejÊciowych, ˝e podmiot Êwiad-
czàcy us∏ugi finansowe b´dàcy ko-
respondentem przeprowadzi∏ wery-
fikacj´ to˝samoÊci i podjà∏ odpo-
wiednie dzia∏ania w ramach proce-
dur zachowania Êrodków bezpie-
czeƒstwa finansowego w stosunku
do klientów majàcych bezpoÊredni
dost´p do rachunków bankowych
korespondenta oraz ˝e ma mo˝li-
woÊç udost´pnienia na ˝àdanie ko-
respondenta danych dotyczàcych
zachowania Êrodków bezpieczeƒ-
stwa finansowego wobec klienta;

5) nawiàzujà wspó∏prac´ po uprzed-
nim uzyskaniu zgody zarzàdu lub
wyznaczonego cz∏onka zarzàdu lub
osoby wyznaczonej przez zarzàd lub
osoby wyznaczonej zgodnie
z art. 10b ust. 1.

4. W odniesieniu do osób zajmujàcych
eksponowane stanowiska polityczne,
instytucje obowiàzane:

1) wprowadzajà procedury oparte na
ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy
klient jest osobà zajmujàcà ekspo-
nowane stanowisko polityczne;

2) stosujà Êrodki odpowiednie do
okreÊlonego przez instytucj´ obo-
wiàzanà ryzyka w celu ustalenia êró-
d∏a pochodzenia wprowadzanych
do obrotu wartoÊci majàtkowych;

3) prowadzà sta∏à kontrol´ przeprowa-
dzanych transakcji;

4) zawierajà umow´ z klientem po
uprzednim uzyskaniu zgody zarzà-
du, wskazanego cz∏onka zarzàdu lub
osoby wyznaczonej przez zarzàd lub
odpowiedzialnej za dzia∏alnoÊç in-
stytucji obowiàzanej. 

5. Instytucje obowiàzane mogà przyjmo-
waç oÊwiadczenia na piÊmie, czy dany
klient jest osobà zajmujàcà ekspono-
wane stanowisko polityczne, pod ry-
gorem odpowiedzialnoÊci karnej za
podanie danych niezgodnych ze sta-
nem faktycznym. 

Art. 9f. 1. Instytucja obowiàzana, b´dàca pod-
miotem Êwiadczàcym us∏ugi finanso-
we, nie nawiàzuje i nie utrzymuje
wspó∏pracy w ramach bankowoÊci ko-
respondencyjnej z bankiem fikcyjnym. 

2. Instytucje obowiàzane nie nawiàzujà
i nie utrzymujà wspó∏pracy w ramach
bankowoÊci korespondencyjnej z in-
stytucjà obowiàzanà, b´dàcà podmio-
tem Êwiadczàcym us∏ugi finansowe,
który zawiera umowy o prowadzenie
rachunków z bankiem fikcyjnym. 

Art. 9g. Instytucje obowiàzane stosujà odpo-
wiednie Êrodki bezpieczeƒstwa finanso-
wego w celu przeciwdzia∏ania praniu pie-
ni´dzy lub finansowaniu terroryzmu, któ-
re mo˝e wynikaç z produktów lub trans-
akcji pozwalajàcych na zachowanie ano-
nimowoÊci.

Art. 9h. Instytucje obowiàzane mogà korzystaç
z us∏ug innych podmiotów w zakresie
wykonania obowiàzków okreÊlonych
w art. 8b ust. 3 pkt 1—3. Odpowiedzial-
noÊç za ich wykonanie ponosi instytucja
obowiàzana.

Art. 9i. 1. Instytucja obowiàzana przeprowadza-
jàca transakcj´ na podstawie zlecenia
lub dyspozycji przyj´tej lub otrzyma-
nej przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
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finansowe, majàcy siedzib´ na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa równowa˝-
nego, mo˝e uznaç obowiàzki, o któ-
rych mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1—3, za
wykonane pod warunkiem zapewnie-
nia przekazania na ka˝de ˝àdanie in-
stytucji obowiàzanej kopii dokumen-
tów lub informacji potwierdzajàcych
zastosowanie Êrodków bezpieczeƒ-
stwa finansowego.

2. Instytucja obowiàzana przyjmujàca zle-
cenie lub dyspozycj´ udost´pnia nie-
zw∏ocznie, na ˝àdanie instytucji prze-
prowadzajàcej transakcj´, kopie doku-
mentów i informacje, o których mowa
w ust. 1. 

3. Instytucja obowiàzana nie stosuje prze-
pisu ust. 1, w przypadkach gdy Êrodki
bezpieczeƒstwa finansowego zosta∏y
wykonane przez podmiot Êwiadczàcy
us∏ugi finansowe, zwiàzane z transfe-
rem Êrodków pieni´˝nych.

4. Do udost´pniania informacji, o którym
mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepi-
sów ograniczajàcych udost´pnianie da-
nych obj´tych tajemnicà prawnie chro-
nionà, wynikajàcych z w∏aÊciwych
przepisów ze wzgl´du na rodzaj prowa-
dzonej przez instytucj´ obowiàzanà
dzia∏alnoÊci.

Art. 9j. 1. Instytucje obowiàzane posiadajàce od-
dzia∏y i filie na terytorium paƒstw nie-
b´dàcych paƒstwami cz∏onkowskimi
Unii Europejskiej stosujà w tych od-
dzia∏ach i filiach Êrodki bezpieczeƒstwa
finansowego okreÊlone w ustawie.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci wyko-
nania obowiàzku okreÊlonego w ust. 1,
instytucje obowiàzane dokonujà wszel-
kich czynnoÊci w celu skutecznego
przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, przewidzia-
nych w przepisach prawa paƒstw,
o których mowa w ust. 1. 

3. Instytucje obowiàzane informujà od-
dzia∏y i filie, o których mowa w ust. 1,
o wprowadzonych wewn´trznych pro-
cedurach w zakresie przeciwdzia∏ania
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

Art. 9k. Informacje uzyskane w wyniku stosowa-
nia Êrodków, o których mowa w art. 8b
i 9e, sà przechowywane przez okres 5 lat,
liczàc od pierwszego dnia roku nast´pujà-
cego po roku, w którym przeprowadzono
transakcj´ z klientem. W przypadku likwi-
dacji, po∏àczenia, podzia∏u lub przekszta∏-
cenia instytucji obowiàzanej, do przecho-
wywania dokumentacji stosuje si´ prze-
pisy art. 76 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci.”;

16) uchyla si´ art. 10;

17) po art. 10 dodaje si´ art. 10a—10d w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Instytucje obowiàzane wprowadzajà
w formie pisemnej wewn´trznà pro-
cedur´ w zakresie przeciwdzia∏ania
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

2. Wewn´trzna procedura, o której mo-
wa w ust. 1, powinna w szczególnoÊci
zawieraç okreÊlenie sposobu wykona-
nia Êrodków bezpieczeƒstwa finanso-
wego, rejestracji transakcji, sposobu
analizy i oceny ryzyka, przekazywania
informacji o transakcjach Generalne-
mu Inspektorowi, procedury wstrzy-
mania transakcji, blokady rachunku
i zamro˝enia wartoÊci majàtkowych,
sposób przyjmowania oÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 9e ust. 5, o ile
sà przyjmowane, oraz sposób prze-
chowywania informacji.

3. Przy dokonywaniu analizy w celu
okreÊlenia wysokoÊci ryzyka instytu-
cja obowiàzana powinna uwzgl´dniç
w szczególnoÊci nast´pujàce kryteria:

1) ekonomiczne — polegajàce na
ocenie transakcji klienta pod
wzgl´dem celu prowadzonej przez
niego dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) geograficzne — polegajàce na do-
konywaniu transakcji nieuzasadnio-
nych charakterem dzia∏alnoÊci
gospodarczej zawieranych z pod-
miotami z paƒstw, w których wyst´-
puje wysokie zagro˝enie prania pie-
ni´dzy i finansowania terroryzmu;

3) przedmiotowe — polegajàce na
prowadzeniu przez klienta dzia∏al-
noÊci gospodarczej wysokiego ry-
zyka z punktu widzenia podatnoÊci
na pranie pieni´dzy i finansowanie
terroryzmu;

4) behawioralne — polegajàce na
nietypowym, w danej sytuacji, za-
chowaniu klienta.

4. Instytucje obowiàzane zapewniajà
udzia∏ pracowników, wykonujàcych
obowiàzki zwiàzane z przeciwdzia∏a-
niem praniu pieni´dzy i finansowa-
niu terroryzmu w instytucji obowià-
zanej, w programach szkoleniowych
dotyczàcych tych obowiàzków. 

Art. 10b. 1. Instytucje obowiàzane wyznaczajà
osoby odpowiedzialne za wykonanie
obowiàzków okreÊlonych w ustawie.
W przypadku instytucji obowiàza-
nych b´dàcych kapita∏owymi spó∏ka-
mi handlowymi, bankami spó∏dziel-
czymi lub paƒstwowymi, osobà od-
powiedzialnà za wykonanie obowiàz-
ków okreÊlonych w ustawie jest cz∏o-
nek zarzàdu wyznaczony przez za-
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rzàd, a w odniesieniu do oddzia∏ów
banków zagranicznych lub instytucji
kredytowych takà osobà jest dyrektor
oddzia∏u.

2. W przypadku instytucji obowiàza-
nych wykonujàcych dzia∏alnoÊç jed-
noosobowo, osobà odpowiedzialnà
jest osoba wykonujàca t´ dzia∏alnoÊç. 

3. Do instytucji obowiàzanych wykonu-
jàcych dzia∏alnoÊç jednoosobowo
przepis art. 10a ust. 4 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 10c. 1. Przepisów rozporzàdzenia nr 1781/2006
nie stosuje si´ w przypadku, gdy do-
stawca us∏ug p∏atniczych odbiorcy
jest w stanie przy pomocy indywidual-
nego numeru referencyjnego monito-
rowaç wstecz, do zleceniodawcy, prze-
kaz pieni´˝ny pochodzàcy od osoby
prawnej, jednostki organizacyjnej nie-
posiadajàcej osobowoÊci prawnej lub
osoby fizycznej, która zawar∏a z od-
biorcà umow´ na dostaw´ towarów
i us∏ug, tak˝e gdy kwota transakcji nie
przekracza równowartoÊci 1 000 euro.

2. Przepisu art. 5 rozporzàdzenia
nr 1781/2006 nie stosuje si´ do do-
stawców us∏ug p∏atniczych posiada-
jàcych siedzib´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w stosunku do
przekazów pieni´˝nych na rzecz orga-
nizacji niedzia∏ajàcych w celu osiàg-
ni´cia zysku, prowadzàcych dzia∏al-
noÊç charytatywnà, religijnà, kultu-
ralnà, edukacyjnà, spo∏ecznà, nauko-
wà, je˝eli przekaz pieni´˝ny nie prze-
kracza równowartoÊci 150 euro i od-
bywa si´ wy∏àcznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 10d. Do instytucji obowiàzanych b´dàcych
adwokatami, radcami prawnymi lub
prawnikami zagranicznymi przepisy
art. 8a, art. 8b ust. 3 pkt 2—4, art. 9e
ust. 1—3, art. 9f—9j, art. 10a ust. 1—3,
art. 10b ust. 1 i art. 10c nie majà zasto-
sowania.”;

18) w art. 11: 

a) uchyla si´ ust. 2, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje o transakcjach, o których mowa
w art. 8, mogà byç przekazywane General-
nemu Inspektorowi za poÊrednictwem w∏a-
Êciwego miejscowo organu samorzàdu za-
wodowego notariuszy, adwokatów, radców
prawnych i prawników zagranicznych, o ile
krajowy organ tego samorzàdu podejmie
uchwa∏´ okreÊlajàcà szczegó∏owe zasady
i tryb przekazywania takich informacji Gene-
ralnemu Inspektorowi. Krajowy organ
samorzàdu przekazuje Generalnemu Inspek-
torowi wykaz osób odpowiedzialnych za
przekazywanie takich informacji.”;

19) w art. 12: 

a) w ust. 1: 

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) dat´ przeprowadzenia transakcji;

2) dane identyfikacyjne stron transakcji,
o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numery rachunków, które zosta∏y wyko-
rzystane do przeprowadzenia transakcji,
w przypadku transakcji z udzia∏em takich
rachunków;”,

— uchyla si´ pkt 5 i 6, 

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) uzasadnienie oraz miejsce, dat´ i sposób
z∏o˝enia dyspozycji w przypadku przeka-
zywania informacji o transakcji, o których
mowa w art. 8 ust. 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´, w odnie-
sieniu do danych identyfikacyjnych strony
transakcji nieb´dàcej klientem, w przypadku
transakcji przeprowadzanych na rynku regu-
lowanym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi.”;

20) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W przypadku transakcji, o której mowa
w art. 8 ust. 3, instytucja obowiàzana
przekazuje dodatkowe dane o stronach
transakcji, b´dàce w jej posiadaniu,
w tym informacje o ich rachunkach
osobistych oraz zwiàzanych z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, nie-
wykorzystanych w przedmiotowej
transakcji.”;

21) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Przewodni-
czàcego Komisji Nadzoru Finansowego
oraz Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8
ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz
tryb dostarczania danych z rejestru
Generalnemu Inspektorowi;

2) tryb przekazywania Generalnemu
Inspektorowi informacji o transakcjach,
o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy
wykorzystaniu informatycznych noÊni-
ków danych; 

3) wzór formularza i sposób przekazywa-
nia informacji, o których mowa
w art. 8b ust. 5.”;
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22) w art. 13a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja obowiàzana udost´pnia nie-
zw∏ocznie informacje dotyczàce transakcji
obj´tych przepisami ustawy na pisemne ˝à-
danie Generalnego Inspektora. Udost´pnie-
nie polega w szczególnoÊci na przekazaniu
informacji o stronach transakcji, zawartoÊci
dokumentów, w tym dotyczàcych sald i ob-
rotów na rachunku, przekazaniu ich potwier-
dzonych kopii lub udost´pnieniu odpowied-
nich dokumentów do wglàdu upowa˝nio-
nym pracownikom jednostki, o której mowa
w art. 3 ust. 4, w celu sporzàdzenia notatek
bàdê kopii.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Generalny Inspektor mo˝e ˝àdaç przekaza-
nia informacji, o których mowa w ust. 1,
w formie elektronicznej.”; 

23) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokuratura, Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne oraz jednostki podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych i przez
niego nadzorowane informujà niezw∏ocznie,
w granicach swoich ustawowych kompeten-
cji, Generalnego Inspektora o wszystkich
przypadkach:

1) uzyskania informacji wskazujàcych na po-
dejrzenie pope∏nienia przest´pstw, o któ-
rych mowa w art. 165a lub art. 299 Kodek-
su karnego, w formie zestawienia zbior-
czego, nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
uzyskano te informacje;

2) przedstawienia zarzutu pope∏nienia prze-
st´pstw, o których mowa w art. 165a lub
art. 299 Kodeksu karnego;

3) wszcz´cia i zakoƒczenia post´powania
w sprawie o przest´pstwa, o których mo-
wa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karne-
go.”;

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Generalny Inspektor niezw∏ocznie powiada-
mia podmioty, o których mowa w ust. 2,
o okolicznoÊciach wskazujàcych na zwiàzek
mi´dzy informacjami uzyskanymi w trybie
okreÊlonym w tym przepisie a informacjami
o transakcjach, o których mowa w art. 8
ust. 3, art. 16 ust. 1 i 1a oraz art. 17.”;

24) art. 15 i 15a otrzymujà brzmienie:

„Art. 15. Jednostki wspó∏pracujàce, w granicach
swoich ustawowych kompetencji, sà
obowiàzane udost´pniaç, na wniosek
Generalnego Inspektora, informacje nie-
zb´dne do realizacji jego zadaƒ w zakre-
sie zapobiegania przest´pstwom, o któ-
rych mowa w art. 165a lub art. 299 Ko-
deksu karnego.

Art. 15a. 1. Jednostki wspó∏pracujàce, z wy∏àcze-
niem organów, o których mowa
w art. 14 ust. 2, sà obowiàzane, w gra-
nicach swoich ustawowych kompe-
tencji, wspó∏pracowaç z Generalnym
Inspektorem w zakresie zapobiegania
przest´pstwom, o których mowa
w art. 165a lub art. 299 Kodeksu kar-
nego, przez:
1) niezw∏oczne powiadamianie Gene-

ralnego Inspektora o podejrzeniu
pope∏nienia prania pieni´dzy oraz
finansowania terroryzmu;

2) przekazywanie potwierdzonych ko-
pii dokumentów dotyczàcych
transakcji, co do których zachodzi
podejrzenie, ˝e majà one zwiàzek
z pope∏nieniem przest´pstw, o któ-
rych mowa w art. 165a lub art. 299
Kodeksu karnego, oraz informacji
o stronach tych transakcji.

2. Jednostki wspó∏pracujàce sà obowià-
zane do opracowania instrukcji po-
st´powania w przypadkach, o których
mowa w ust. 1.

3. Organy kontroli skarbowej, organy
podatkowe i organy celne powiada-
miajà niezw∏ocznie Generalnego In-
spektora tak˝e o wszelkich ujawnio-
nych w toku swojej dzia∏alnoÊci oko-
licznoÊciach, mogàcych wskazywaç
na prowadzenie dzia∏aƒ majàcych na
celu pope∏nienie przest´pstwa, o któ-
rym mowa w art. 165a lub art. 299
Kodeksu karnego.

4. Powiadomienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, powinno zawie-
raç w szczególnoÊci opis ujawnio-
nych okolicznoÊci wraz z przyczyna-
mi, dla których powiadamiajàcy
uzna∏, ˝e mogà one wskazywaç na
prowadzenie dzia∏aƒ majàcych na ce-
lu pope∏nienie przest´pstwa, o któ-
rym mowa w art. 165a lub art. 299
Kodeksu karnego.

5. Organy Stra˝y Granicznej oraz orga-
ny celne przekazujà Generalnemu
Inspektorowi informacje, o których
mowa w art. 5 rozporzàdzenia (WE)
nr 1889/2005 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 26 paêdziernika
2005 r. w sprawie kontroli Êrodków
pieni´˝nych wwo˝onych do Wspól-
noty lub wywo˝onych ze Wspólnoty
(Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9),
oraz informacje zawarte w zg∏oszeniu
okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 21 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên.
zm.11)). Informacje te sà przekazywa-

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r.
Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589.
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ne odpowiednio za poÊrednictwem
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub Szefa S∏u˝by Celnej,
w terminie do 14 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym
dokonano przywozu Êrodków pie-
ni´˝nych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej lub wywozu Êrodków
pieni´˝nych z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, form´ i tryb przekazywania
informacji, o których mowa w ust. 5,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci spraw-
nego przekazywania Generalnemu
Inspektorowi informacji zgromadzo-
nych przez organy Stra˝y Granicznej
oraz organy celne.”;

25) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja obowiàzana, która otrzyma∏a dys-
pozycj´ lub zlecenie przeprowadzenia trans-
akcji, majàca przeprowadziç transakcj´ lub
posiadajàca informacje o zamiarze przepro-
wadzenia transakcji, co do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ˝e mo˝e ona mieç
zwiàzek z pope∏nieniem przest´pstwa, o któ-
rym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu
karnego, ma obowiàzek niezw∏ocznie zawia-
domiç na piÊmie Generalnego Inspektora,
przekazujàc wszystkie posiadane dane okreÊ-
lone w art. 12 ust. 1 oraz art. 12a wraz ze
wskazaniem przes∏anek przemawiajàcych za
wstrzymaniem transakcji lub blokadà ra-
chunku, oraz wskazaç przewidywany termin
jej realizacji. Przepisu art. 11 ust. 4 nie stosu-
je si´.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny
Inspektor dokonuje niezw∏ocznego potwier-
dzenia jego przyj´cia, w formie pisemnej,
podajàc dat´ i godzin´ przyj´cia zawiado-
mienia.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do czasu otrzymania ˝àdania, o którym mo-
wa w art. 18 ust. 1, nie d∏u˝ej ni˝ 24 godziny,
od momentu potwierdzenia przyj´cia zawia-
domienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
instytucja obowiàzana nie wykonuje trans-
akcji, której dotyczy zawiadomienie.”;

26) uchyla si´ art. 16a;

27) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli z zawiadomienia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, wynika, ˝e transakcja, która
ma zostaç przeprowadzona, mo˝e mieç
zwiàzek z pope∏nieniem przest´pstwa, o któ-
rym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu
karnego, Generalny Inspektor mo˝e w ciàgu

24 godzin od daty i godziny wskazanych
w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 16
ust. 2, przekazaç instytucji obowiàzanej
pisemne ˝àdanie wstrzymania tej transakcji
lub blokady rachunku na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 72 godziny od daty i godziny wskaza-
nych w tym potwierdzeniu. RównoczeÊnie
Generalny Inspektor zawiadamia w∏aÊciwe-
go prokuratora o podejrzeniu pope∏nienia
przest´pstwa i przekazuje mu informacje
i dokumenty dotyczàce wstrzymywanej
transakcji lub blokowanego rachunku.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja obowiàzana wstrzymuje transak-
cj´ lub blokuje rachunek niezw∏ocznie po
otrzymaniu ˝àdania, o którym mowa
w ust. 1.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do liczenia terminów, o których mowa
w ust. 1, nie wlicza si´ sobót, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy.”; 

28) w art. 18a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Generalny Inspektor mo˝e przekazaç instytucji
obowiàzanej pisemne ˝àdanie wstrzymania
transakcji lub blokady rachunku bez uprzed-
niego otrzymania od niej zawiadomienia,
o którym mowa w art. 16 ust. 1, je˝eli posiada-
ne informacje wskazujà na prowadzenie dzia-
∏aƒ majàcych na celu pranie pieni´dzy lub
finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1, Generalny
Inspektor mo˝e ˝àdaç wstrzymania transakcji
lub blokady rachunku na okres nie d∏u˝szy ni˝
72 godziny od momentu otrzymania tego ˝à-
dania przez instytucj´ obowiàzanà.”;

29) w art. 19 uchyla si´ ust. 3;

30) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. W przypadku gdy rachunek zosta∏ zablo-
kowany lub transakcja zosta∏a wstrzyma-
na z naruszeniem prawa, odpowiedzial-
noÊç za wynik∏à szkod´ ponosi Skarb
Paƒstwa na zasadach okreÊlonych w Ko-
deksie cywilnym.”;

31) uchyla si´ art. 20a;

32) art. 20b otrzymuje brzmienie:

„Art. 20b. Przepisy art. 19 i 20 stosuje si´ odpo-
wiednio równie˝ w toku wszcz´tego po-
st´powania karnego o przest´pstwo
wymienione w art. 165a Kodeksu karne-
go, gdy otrzymane przez prokuratora
zawiadomienie o przest´pstwie pocho-
dzi z innych êróde∏.”;

33) art. 20c otrzymuje brzmienie:

„Art. 20c. Instytucja obowiàzana, na ˝àdanie zle-
cajàcego transakcj´ lub posiadacza ra-
chunku, mo˝e poinformowaç go
o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie
rachunku i wskazaç organ, który tego
za˝àda∏.”;
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34) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Szczególne Êrodki ograniczajàce przeciwko
osobom, grupom i podmiotom

Art. 20d. 1. Instytucja obowiàzana dokonuje za-
mro˝enia wartoÊci majàtkowych, z za-
chowaniem nale˝ytej starannoÊci,
z wy∏àczeniem rzeczy ruchomych i nie-
ruchomoÊci, na podstawie:

1) prawa Unii Europejskiej wprowa-
dzajàcego szczególne Êrodki ograni-
czajàce przeciwko niektórym oso-
bom, grupom lub podmiotom oraz 

2) przepisów wydanych na podstawie
ust. 4.

2. Instytucja obowiàzana, dokonujàc za-
mro˝enia, przekazuje wszystkie posia-
dane dane zwiàzane z zamro˝eniem
wartoÊci majàtkowych Generalnemu
Inspektorowi, w formie elektronicznej
lub papierowej.

3. Do zamra˝ania wartoÊci majàtkowych
przepis art. 20 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, list´ osób, grup lub pod-
miotów, w stosunku do których doko-
nuje si´ zamro˝enia, o którym mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem konieczno-
Êci wykonania zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z wià˝àcych Rzeczpospolità Pol-
skà umów mi´dzynarodowych lub
wià˝àcych uchwa∏ organizacji mi´dzy-
narodowych, oraz majàc na uwadze
koniecznoÊç zwalczania terroryzmu
i przeciwdzia∏ania finansowaniu terro-
ryzmu.

5. Tworzy si´ Mi´dzyresortowy Komitet
Bezpieczeƒstwa Finansowego, zwany
dalej „Komitetem”, dzia∏ajàcy przy
Generalnym Inspektorze. Komitet pe∏-
ni funkcj´ opiniodawczà i doradczà
w zakresie stosowania szczególnych
Êrodków ograniczajàcych przeciwko
osobom, grupom i podmiotom. 

6. Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczegól-
noÊci przedstawianie propozycji za-
mieszczenia albo usuni´cia z listy
osób, grup lub podmiotów, okreÊlonej
na podstawie ust. 4, osób, grup lub
podmiotów.

7. W sk∏ad Komitetu wchodzà przedsta-
wiciele:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw
instytucji finansowych;

2) ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych;

4) Ministra SprawiedliwoÊci;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych;

7) ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki;

8) Przewodniczàcego Komisji Nadzo-
ru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego;

11) Szefa Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad
prac Komitetu okreÊla Komitet.

9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujàce
si´ na liÊcie okreÊlonej na podstawie
ust. 4, mogà wystàpiç z umotywowa-
nym wnioskiem do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw instytucji finansowych,
o usuni´cie ich z tej listy. Wniosek taki
podlega zaopiniowaniu na najbli˝szym
posiedzeniu Komitetu. 

10. W przypadku zamro˝enia wartoÊci ma-
jàtkowych na podstawie listy osób,
grup lub podmiotów okreÊlonej na
podstawie ust. 4, Generalny Inspektor,
o ile to mo˝liwe, przekazuje niezw∏ocz-
nie informacj´ osobie, grupie lub pod-
miotowi, których wartoÊci majàtkowe
zosta∏y zamro˝one. Informacja taka
powinna zawieraç uzasadnienie za-
mro˝enia Êrodków finansowych oraz
pouczenie na temat mo˝liwoÊci podej-
mowania dalszych dzia∏aƒ majàcych
na celu wykreÊlenie z tej listy, wniesie-
nia odwo∏ania lub zwolnienia zamro˝e-
nia wartoÊci majàtkowych. 

Art. 20e. 1. W razie zamro˝enia wartoÊci majàtko-
wych osoby, grupy lub podmiotu, który:

1) nie jest wymieniony w aktach prawa
Unii Europejskiej wprowadzajàcych
szczególne Êrodki ograniczajàce lub
na liÊcie osób, grup lub podmiotów,
okreÊlonej na podstawie art. 20d
ust. 4, lub

2) znajduje si´ w trudnej sytuacji ˝ycio-
wej lub materialnej 

— osoba, grupa lub podmiot mo˝e wy-
stàpiç z wnioskiem do Generalnego
Inspektora o zwolnienie zamro˝enia
wartoÊci majàtkowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, rozstrzyga si´ o ca∏kowitym
zwolnieniu zamro˝enia wartoÊci ma-
jàtkowych. 



Dziennik Ustaw Nr 166 — 12612 — Poz. 1317

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, Generalny Inspektor mo˝e, o ile
minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych nie wniesie sprzeciwu, po zasi´-
gni´ciu opinii Komitetu, rozstrzygnàç
o ca∏kowitym lub cz´Êciowym zwolnie-
niu zamro˝enia wartoÊci majàtkowych,
je˝eli nie jest to sprzeczne z wià˝àcymi
uchwa∏ami organizacji mi´dzynarodo-
wych.

4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jest
wnoszony, w drodze postanowienia,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
wystàpienia Generalnego Inspektora.
W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach Generalny Inspektor, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych, przed∏u˝a ter-
min na wniesienie sprzeciwu do 30 dni
od dnia dor´czenia wystàpienia Gene-
ralnego Inspektora.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, Generalny Inspektor rozstrzyga
w sprawie zwolnienia zamro˝onych
wartoÊci majàtkowych z urz´du.

6. W celu ustalenia faktów i okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, jednostki
wspó∏pracujàce majà obowiàzek
udzielenia wszelkiej pomocy, w tym
przekazania niezb´dnych kopii doku-
mentów.

7. Rozstrzygni´cie w sprawie zwolnienia
zamro˝enia nast´puje w drodze decy-
zji wydanej przez Generalnego Inspek-
tora.

8. Odwo∏anie od decyzji Generalnego
Inspektora, o której mowa w ust. 7,
przys∏uguje do ministra w∏aÊciwego
do spraw instytucji finansowych w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia tej de-
cyzji. 

9. Post´powanie toczy si´ wed∏ug przepi-
sów Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

10. Od decyzji wydanej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finan-
sowych przys∏uguje skarga do sàdu
administracyjnego.”;

35) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrol´ wype∏niania przez instytucje obo-
wiàzane, z wy∏àczeniem Narodowego Banku
Polskiego, obowiàzków w zakresie przeciw-
dzia∏ania praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu, sprawuje Generalny Inspektor.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, realizujà
równie˝ w ramach sprawowanego nadzoru
lub kontroli, na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach:

1) Prezes Narodowego Banku Polskiego —
w odniesieniu do podmiotów prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç kantorowà;

2) Komisja Nadzoru Finansowego;

3) minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych — w odniesieniu do podmio-
tów urzàdzajàcych i prowadzàcych gry lo-
sowe, zak∏ady wzajemne, gry na automa-
tach oraz gry na automatach o niskich wy-
granych;

4) prezesi sàdów apelacyjnych — w odnie-
sieniu do notariuszy;

5) Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dno-
Êciowo-Kredytowa;

6) w∏aÊciwi wojewodowie lub starostowie
— w odniesieniu do stowarzyszeƒ;

7) organy kontroli skarbowej.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Nak∏adanie kar pieni´˝nych w zwiàzku
z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku
kontroli, o której mowa w ust. 3, nale˝y do
w∏aÊciwoÊci Generalnego Inspektora.

3b. Podmioty wymienione w ust. 3 przekazujà
Generalnemu Inspektorowi plany kontroli
w terminie dwóch tygodni od ich sporzà-
dzenia.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pisemna informacja o wynikach kontroli,
o której mowa w ust. 3, w zakresie przestrze-
gania przepisów ustawy, jest przekazywana
Generalnemu Inspektorowi w terminie
14 dni od jej zakoƒczenia.”,

e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Generalny Inspektor mo˝e zwróciç si´ do
podmiotów wymienionych w ust. 3 o prze-
kazanie potwierdzonych kopii dokumenta-
cji zgromadzonej w toku kontroli.”;

36) w art. 24:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przed przedstawieniem protoko∏u pokon-
trolnego dyrektor jednostki, o której mowa
w art. 3 ust. 4, mo˝e zwróciç si´ do instytu-
cji obowiàzanej o z∏o˝enie w wyznaczonym
terminie dodatkowych wyjaÊnieƒ na piÊmie
w zakresie stwierdzonych podczas kontroli
nieprawid∏owoÊci. 

1b. Do terminu okreÊlonego w ust. 1 nie wlicza
si´ okresu od dnia wys∏ania pisma, o któ-
rym mowa w ust. 1a, do dnia otrzymania
dodatkowych wyjaÊnieƒ.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokó∏ pokontrolny zawiera ustalenia sta-
nu faktycznego, ocen´ kontrolowanej dzia-
∏alnoÊci, w tym ewentualnie stwierdzone
nieprawid∏owoÊci i wskazanie osób za nie
odpowiedzialnych, oraz wnioski i zalecenia
pokontrolne.”;
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37) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja obowiàzana ma prawo zg∏oszenia
do Generalnego Inspektora umotywowa-
nych zastrze˝eƒ co do ustaleƒ zawartych
w protokole pokontrolnym.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Instytucja obowiàzana przesy∏a do dyrekto-
ra jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4,
w terminie wskazanym w protokole pokon-
trolnym, informacj´ o sposobie wykonania
wniosków i zaleceƒ pokontrolnych lub przy-
czynach ich niewykonania, ze wskazaniem
przewidywanego terminu ich wykonania.

5. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ zgodnie
z ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 4,
liczy si´ od dnia otrzymania stanowiska
Generalnego Inspektora.”;

38) uchyla si´ art. 28;

39) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. Do ujawniania Generalnemu Inspektoro-
wi wszelkich informacji w trybie i zakre-
sie przewidzianym w ustawie nie stosuje
si´ przepisów ograniczajàcych udost´p-
nianie danych obj´tych tajemnicà, z wy-
jàtkiem danych obj´tych tajemnicà paƒ-
stwowà. Do przekazywania danych obj´-
tych tajemnicà paƒstwowà stosuje si´
przepisy regulujàce zasady ich ochro-
ny.”;

40) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Organy informacji finansowej, pra-
cownicy i osoby wykonujàce czynno-
Êci na rzecz jednostki, o której mowa
w art. 3 ust. 4, sà obowiàzane zacho-
waç w tajemnicy informacje, z który-
mi zapozna∏y si´ w toku wykonywa-
nych czynnoÊci — na zasadach
i w trybie okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

2. Zachowanie tajemnicy, o której mo-
wa w ust. 1, obowiàzuje równie˝ po
ustaniu zatrudnienia w jednostce,
o której mowa w art. 3 ust. 4, a tak˝e
wykonywania na jej rzecz czynnoÊci
na podstawie umów prawa cywilne-
go.”;

41) art. 31 i 32 otrzymujà brzmienie:

„Art. 31. 1. Je˝eli podejrzenie pope∏nienia prze-
st´pstwa, o którym mowa w art. 165a
lub art. 299 Kodeksu karnego, wynika
z posiadanych przez Generalnego
Inspektora informacji, ich przetworze-
nia lub analizy, Generalny Inspektor
zawiadamia prokuratora o podejrzeniu
pope∏nienia przest´pstwa oraz jedno-
czeÊnie przekazuje mu materia∏y uza-
sadniajàce takie podejrzenie.

2. Je˝eli podstawà zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, by∏a informacja
o transakcji, o której mowa w art. 8
ust. 3, art. 16 ust. 1 lub art. 17 przeka-
zana przez instytucj´ obowiàzanà lub
jednostk´ wspó∏pracujàcà, o której
mowa w art. 15a ust. 1, Generalny In-
spektor przekazuje jej informacj´
o tym fakcie, nie póêniej ni˝ w terminie
90 dni od przekazania zawiadomienia.

Art. 32. 1. Informacje zgromadzone w trybie i za-
kresie przewidzianym przepisami usta-
wy sà udost´pniane przez Generalne-
go Inspektora sàdom i prokuratorom
na potrzeby post´powania karnego, na
ich pisemny wniosek.

2. W celu sprawdzenia danych zawartych
w zawiadomieniu o podejrzeniu pope∏-
nienia przest´pstwa, o którym mowa
w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karne-
go, prokurator mo˝e ˝àdaç od General-
nego Inspektora udost´pnienia informa-
cji chronionych prawem, w tym obj´-
tych tajemnicà bankowà lub ubezpiecze-
niowà, tak˝e w post´powaniu sprawdza-
jàcym prowadzonym na podstawie
art. 307 Kodeksu post´powania karnego.

3. Je˝eli Generalny Inspektor nie dysponu-
je informacjami wystarczajàcymi do wy-
dania przez prokuratora postanowienia
w przedmiocie wszcz´cia post´powania
przygotowawczego w sprawie o prze-
st´pstwo, o którym mowa w art. 165a
lub art. 299 Kodeksu karnego, ˝àdanie,
o którym mowa w ust. 2, mo˝na skiero-
waç do instytucji obowiàzanej.”;

42) w art. 33:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Generalny Inspektor przekazuje, z zastrze˝e-
niem ust. 1a, posiadane informacje, na pisemny
i uzasadniony wniosek:”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finan-
sowego lub osób przez niego upowa˝nio-
nych — wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem nadzoru bankowego,
w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà
oraz w stosunku do firm inwestycyjnych
i banków powierniczych w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz podmiotów,
o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy,
zagranicznych osób prawnych prowadzà-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obro-
tu towarami gie∏dowymi, towarowych do-
mów maklerskich w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych oraz w stosunku do funduszy in-
westycyjnych, towarzystw funduszy inwe-
stycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych S.A.;”,
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c) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Informacje zwiàzane z wprowadzaniem do
systemu finansowego wartoÊci majàtko-
wych pochodzàcych z prania pieni´dzy,
a tak˝e z finansowaniem terroryzmu, mogà
byç udost´pniane przez Generalnego
Inspektora zagranicznym instytucjom, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, na zasadzie
wzajemnoÊci, w trybie okreÊlonym w dwu-
stronnych porozumieniach zawartych przez
Generalnego Inspektora, tak˝e za pomocà
informatycznych noÊników danych.

6. Osoby, które wesz∏y w posiadanie informa-
cji uzyskanych w trybie okreÊlonym
w ust. 1—3, sà obowiàzane chroniç informa-
cje prawnie chronione, na zasadach i w try-
bie okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
Zachowanie tajemnicy obowiàzuje równie˝
po ustaniu stosunku pracy, wykonywania
czynnoÊci na podstawie umów prawa cywil-
nego lub ustaniu s∏u˝by.”;

43) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Ujawnienie osobom nieuprawnionym,
w tym tak˝e stronom transakcji lub po-
siadaczom rachunku, faktu poinformo-
wania Generalnego Inspektora o transak-
cjach, których okolicznoÊci wskazujà, ˝e
wartoÊci majàtkowe mogà pochodziç
z prania pieni´dzy albo o rachunkach
podmiotów, co do których zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, ˝e majà zwiàzek
z finansowaniem terroryzmu oraz
o transakcjach dokonywanych przez te
podmioty, jest zabronione.”;

44) po rozdziale 7 dodaje si´ rozdzia∏ 7a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 7a

Kary pieni´˝ne

„Art. 34a. Instytucja obowiàzana, z wy∏àczeniem
Narodowego Banku Polskiego, która:

1) nie dope∏nia obowiàzku rejestracji
transakcji, o której mowa w art. 8
ust. 1, przekazania Generalnemu
Inspektorowi dokumentów dotyczà-
cych tej transakcji lub przechowywa-
nia przez wymagany okres rejestru
tych transakcji lub dokumentów do-
tyczàcych tej transakcji, 

2) nie dope∏nia obowiàzku przeprowa-
dzenia analizy ryzyka w celu zastoso-
wania odpowiednich Êrodków bez-
pieczeƒstwa finansowego,

3) nie dope∏nia obowiàzku stosowania
Êrodków bezpieczeƒstwa finansowe-
go,

4) nie dope∏nia obowiàzku przechowy-
wania przez wymagany okres udoku-
mentowanych wyników analizy,

5) nie dope∏nia obowiàzku zapewnienia
udzia∏u pracowników w programie
szkoleniowym,

6) nie dope∏nia obowiàzku wykonania
w terminie wniosku lub zalecenia po-
kontrolnego,

7) nawiàzuje lub utrzymuje wspó∏prac´
z bankiem fikcyjnym

— podlega karze pieni´˝nej.

Art. 34b. 1. Instytucja obowiàzana, która wbrew
nast´pujàcym przepisom rozporzà-
dzenia nr 1781/2006:

1) art. 5—7, nie zapewnia, aby przeka-
zowi pieni´˝nemu towarzyszy∏y
pe∏ne informacje o zleceniodawcy,

2) art. 8, nie dysponuje skutecznà pro-
cedurà pozwalajàcà na wykrycie
braku informacji o zleceniodawcy,

3) art. 9, nie informuje Generalnego
Inspektora o fakcie regularnego za-
niedbywania przekazywania wy-
maganych informacji o zlecenio-
dawcy przez dostawc´ us∏ug p∏at-
niczych odbiorcy,

4) art. 12, poÊredniczàc, jako dostaw-
ca us∏ug p∏atniczych, nie zachowu-
je wszystkich otrzymanych infor-
macji o zleceniodawcy, które towa-
rzyszà przekazom pieni´˝nym,

5) art. 14, nie udziela na zapytanie
Generalnego Inspektora pe∏nej od-
powiedzi dotyczàcej informacji
o zleceniodawcy towarzyszàcej
przekazom pieni´˝nym oraz nie
przekazuje Generalnemu Inspekto-
rowi, na jego ˝àdanie, odpowied-
nich dokumentów 

— podlega karze pieni´˝nej. 

2. Tej samej karze podlega instytucja
obowiàzana, która, wbrew przepisowi
art. 20d ust. 1, nie zamra˝a wartoÊci
majàtkowych osoby, grupy lub pod-
miotu lub nie przekazuje Generalne-
mu Inspektorowi wszystkich posiada-
nych danych uzasadniajàcych zamro-
˝enie wartoÊci majàtkowych.

Art. 34c. 1. Kar´ pieni´˝nà nak∏ada Generalny
Inspektor w drodze decyzji, w wyso-
koÊci nie wi´kszej ni˝ 750 000 z∏,
a w razie naruszenia, o którym mowa
w art. 34a pkt 5 — w wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ 100 000 z∏.

2. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej,
Generalny Inspektor uwzgl´dnia ro-
dzaj i zakres naruszenia, dotychczaso-
wà dzia∏alnoÊç instytucji obowiàzanej
oraz jej mo˝liwoÊci finansowe. 

3. Kara pieni´˝na stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa.

4. W przypadku stwierdzenia, przez Ge-
neralnego Inspektora w toku kontroli,
naruszenia, o którym mowa w art. 34a,
mo˝liwe jest na∏o˝enie tylko jednej ka-
ry pieni´˝nej.
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5. Post´powanie w sprawie na∏o˝enia
kary pieni´˝nej toczy si´ na podsta-
wie przepisów Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.

6. Od decyzji Generalnego Inspektora
przys∏uguje odwo∏anie do ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finan-
sowych w terminie 14 dni od jej dor´-
czenia.

7. Kary pieni´˝ne podlegajà egzekucji
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji w za-
kresie egzekucji obowiàzków o cha-
rakterze pieni´˝nym.

8. W sprawach nieuregulowanych do
kary pieni´˝nej stosuje si´ odpowied-
nio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.12)).

9. Informacja o na∏o˝onej karze pieni´˝-
nej jest przekazywana instytucji nad-
zorujàcej dzia∏alnoÊç danej instytucji
obowiàzanej.”;

45) w art. 35:

a) w ust. 1:

— pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) rejestracji transakcji, przekazania Gene-
ralnemu Inspektorowi dokumentów do-
tyczàcych tej transakcji lub przechowy-
wania przez wymagany okres rejestru
tych transakcji lub dokumentów dotyczà-
cych tej transakcji, 

2) zachowania Êrodków bezpieczeƒstwa
finansowego, zgodnie z procedurà, o któ-
rej mowa w art. 10a ust. 1, lub przecho-
wywania informacji uzyskanych w zwiàz-
ku ze stosowaniem Êrodków bezpieczeƒ-
stwa finansowego,

3) zawiadomienia Generalnego Inspektora
o transakcji, o której mowa w art. 16
ust. 1,”,

— dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) wprowadzenia wewn´trznej procedury,
o której mowa w art. 10a ust. 1,

6) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
zgodnie z art. 10b ust. 1,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepi-
som ustawy ujawnia osobom nieuprawnio-
nym, posiadaczom rachunku lub osobom,
których transakcja dotyczy informacje zgro-
madzone zgodnie z upowa˝nieniem ustawy
lub wykorzystuje te informacje w inny spo-
sób niezgodny z przepisami ustawy.”; 

46) w art. 37a uchyla si´ ust. 2.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188)
w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie dotyczy informacji udost´pnianych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505, z póên. zm.13)) — w zakresie okreÊlo-
nym tymi przepisami.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.14)) w art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie dotyczy informacji udost´pnianych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505, z póên. zm.15)) — w zakresie okreÊlo-
nym tymi przepisami.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z póên. zm.16)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075
i Nr 157, poz. 1241.

———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592,  z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664
oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307.
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1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organów i jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych i nadzorowanych przez Ministra Obro-
ny Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych, oraz w odniesieniu do
komórek organizacyjnych wykonujàcych
czynnoÊci w zakresie wywiadu skarbowego
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, a tak˝e w od-
niesieniu do komórki organizacyjnej wykonu-
jàcej zadania w zakresie przeciwdzia∏ania pra-
niu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw instytucji finansowych — mini-
strowie, którym podlegajà oraz przez których
sà nadzorowane te organy i jednostki organi-
zacyjne;”;

2) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊci-
wy do spraw zagranicznych, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych i minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych;”;

3) w art. 29: 

a) w ust. 1 w pkt 6 w lit. d Êrednik zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) komórki organizacyjnej wykonujàcej zada-
nia w zakresie przeciwdzia∏ania praniu pie-
ni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw instytucji finansowych —
w zakresie tych zadaƒ.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Obrony Narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, minister
w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych,
minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu
i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, organi-
zacj´ podleg∏ych im i przez nich nadzorowa-
nych archiwów wyodr´bnionych, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci zakres ich dzia∏a-
nia.”;

4) w art. 31 w ust. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) komórki organizacyjnej wykonujàcej zadania
w zakresie przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz
z 2009 r. Nr 37, poz. 286) w art. 18 § 4 otrzymuje
brzmienie:

„§ 4. Obowiàzek zachowania tajemnicy nie dotyczy in-
formacji udost´pnianych na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.17)) — w zakresie okreÊlonym tymi
przepisami.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.18)) w art. 34a w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej — zgodnie z przepisami o przeciwdzia∏aniu
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terrory-
zmu;”.

Art. 7. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z póên.
zm.19)) w art. 15 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej — w celu wykonywania obowiàzków wynika-
jàcych z przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu;”.

Art. 8. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz-
twie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443,
Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112) w art. 37 ust. 4
otrzymuje brzmienie:

„4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
informacji udost´pnianych na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.20)) — w zakresie okreÊlonym tymi
przepisami.”.

———————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 85, poz. 716.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18,
poz. 97. 

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.
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Art. 9. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.21))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 165 dodaje si´ art. 165a w brzmieniu:

„Art. 165a. Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje
Êrodki p∏atnicze, instrumenty finanso-
we, papiery wartoÊciowe, wartoÊci de-
wizowe, prawa majàtkowe lub inne
mienie ruchome lub nieruchomoÊci
w celu sfinansowania przest´pstwa
o charakterze terrorystycznym,

podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od lat 2 do 12.”; 

2) w art. 299:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto Êrodki p∏atnicze, instrumenty finanso-
we, papiery wartoÊciowe, wartoÊci dewi-
zowe, prawa majàtkowe lub inne mienie
ruchome lub nieruchomoÊci, pochodzàce
z korzyÊci zwiàzanych z pope∏nieniem czy-
nu zabronionego, przyjmuje, przekazuje
lub wywozi za granic´, pomaga do prze-
noszenia ich w∏asnoÊci lub posiadania
albo podejmuje inne czynnoÊci, które mo-
gà udaremniç lub znacznie utrudniç
stwierdzenie ich przest´pnego pochodze-
nia lub miejsca umieszczenia, ich wykry-
cie, zaj´cie albo orzeczenie przepadku, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od 6 miesi´cy do lat 8. 

§ 2. Karze okreÊlonej w § 1 podlega, kto b´dàc
pracownikiem lub dzia∏ajàc w imieniu lub
na rzecz banku, instytucji finansowej lub
kredytowej lub innego podmiotu, na któ-
rym na podstawie przepisów prawa cià˝y
obowiàzek rejestracji transakcji i osób do-
konujàcych transakcji, przyjmuje, wbrew
przepisom, Êrodki p∏atnicze, instrumenty
finansowe, papiery wartoÊciowe, wartoÊci
dewizowe, dokonuje ich transferu lub kon-
wersji, lub przyjmuje je w innych okolicz-
noÊciach wzbudzajàcych uzasadnione po-
dejrzenie, ˝e stanowià one przedmiot czy-
nu okreÊlonego w § 1, lub Êwiadczy inne
us∏ugi majàce ukryç ich przest´pne pocho-
dzenie lub us∏ugi w zabezpieczeniu przed
zaj´ciem.”,

b) uchyla si´ § 3 i 4,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Nie podlega karze za przest´pstwo okreÊ-
lone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawni∏
wobec organu powo∏anego do Êcigania
przest´pstw informacje dotyczàce osób
uczestniczàcych w pope∏nieniu przest´p-
stwa oraz okolicznoÊci jego pope∏nienia,
je˝eli zapobieg∏o to pope∏nieniu innego
przest´pstwa; je˝eli sprawca czyni∏ stara-
nia zmierzajàce do ujawnienia tych infor-
macji i okolicznoÊci, sàd stosuje nadzwy-
czajne z∏agodzenie kary.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 282c w § 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmie-
nie:

„e) ma byç podj´ta w oparciu o informacje uzy-
skane na podstawie przepisów o przeciwdzia-
∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu,”;

2) w art. 297 w § 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finan-
sowej — zgodnie z przepisami o przeciwdzia-
∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu;”.

Art. 11. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 63g ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. OdpowiedzialnoÊç banków oraz instytucji po-
Êredniczàcych w wykonaniu przelewów trans-
granicznych za nienale˝yte wykonanie lub nie-
wykonanie zlecenia, okreÊlona w ust. 2—8, jest
wy∏àczona w przypadku wystàpienia si∏y

———————
21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533. 

———————
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075
i Nr 157, poz. 1241.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,
Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045,
Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176 i Nr 165, poz. 1316.
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wy˝szej oraz w przypadku zastosowania przez
bank przepisów o przeciwdzia∏aniu praniu pie-
ni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu.”;

2) w art. 104 w ust. 2 w pkt 6 w lit. d kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) udzielenie informacji innym bankom, instytu-
cjom kredytowym lub instytucjom finanso-
wym nale˝àcym do tego samego holdingu
finansowego jest niezb´dne do nale˝ytego
wykonywania, okreÊlonych w przepisach pra-
wa, obowiàzków w zakresie przeciwdzia∏ania
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terrory-
zmu.”;

3) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bank jest obowiàzany przeciwdzia∏aç wykorzy-
stywaniu swojej dzia∏alnoÊci dla celów majà-
cych zwiàzek z przest´pstwem, o którym mo-
wa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z póên. zm.24)), zwanej dalej
„Kodeksem karnym.”;

4) w art. 106a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrze-
nia, ˝e dzia∏alnoÊç banku jest wykorzystywa-
na w celu ukrycia dzia∏aƒ przest´pczych lub
dla celów majàcych zwiàzek z przest´p-
stwem skarbowym lub innym przest´p-
stwem ni˝ przest´pstwo, o którym mowa
w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego —
bank zawiadamia o tym prokuratora, Policj´
albo inny w∏aÊciwy organ uprawniony do
prowadzenia post´powania przygotowaw-
czego.”,

b) dodaje si´ ust. 3—10 w brzmieniu:

„3. W przypadku powzi´cia uzasadnionego po-
dejrzenia, ˝e zgromadzone na rachunku
bankowym Êrodki, w ca∏oÊci lub w cz´Êci
pochodzà lub majà zwiàzek z przest´p-
stwem innym ni˝ przest´pstwo, o którym
mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu kar-
nego, bank jest uprawniony do dokonania
blokady Êrodków na tym rachunku. Blokada
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie do wysokoÊci
zgromadzonych na rachunku Êrodków, co
do których zachodzi takie podejrzenie. 

4. Blokada Êrodków na rachunku, dokonana
w okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 3,
nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 72 godziny. 

5. Niezw∏ocznie po dokonaniu blokady, o któ-
rej mowa w ust. 3, bank zawiadamia proku-
ratora. 

6. W terminie okreÊlonym w ust. 4, prokurator
wydaje postanowienie o wszcz´ciu lub od-
mowie wszcz´cia post´powania, o którym
niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwy bank.
Terminu okreÊlonego w art. 307 § 1 Kodeksu
post´powania karnego nie stosuje si´. W ra-
zie wszcz´cia post´powania prokurator
w drodze postanowienia dokonuje blokady
Êrodków na rachunku na czas oznaczony,
nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od otrzymania za-
wiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
W postanowieniu okreÊla si´ zakres, sposób
i termin blokady rachunku. 

7. Na postanowienie prokuratora w przedmio-
cie stosowania blokady Êrodków na rachun-
ku przys∏uguje za˝alenie do sàdu w∏aÊciwe-
go do rozpoznania sprawy.

8. Blokada Êrodków na rachunku upada, je˝eli
przed up∏ywem 3 miesi´cy od otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie
zostanie wydane postanowienie o zabezpie-
czeniu majàtkowym.

9. W kwestiach dotyczàcych blokady Êrodków
na rachunku, nieuregulowanych w ustawie,
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
karnego. 

10. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szko-
d´, która mo˝e wyniknàç  z wykonania w do-
brej wierze obowiàzków okreÊlonych
w ust. 3—5. W takim przypadku, je˝eli oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 3—5, nie
mia∏y zwiàzku z przest´pstwem lub ukrywa-
niem dzia∏aƒ przest´pczych, o których mo-
wa w ust. 1, odpowiedzialnoÊç za szkod´
wynik∏à z dokonania blokady Êrodków na ra-
chunku ponosi Skarb Paƒstwa.”;

5) po art. 106c dodaje si´ art. 106d w brzmieniu:

„Art. 106d. Banki i instytucje, o których mowa
w art. 105 ust. 4, mogà przetwarzaç
i udost´pniaç innym bankom informa-
cje obj´te tajemnicà bankowà, w przy-
padkach:

1) uzasadnionych podejrzeƒ, o których
mowa w art. 106a ust. 3,

2) przest´pstw dokonywanych na
szkod´ banków, instytucji kredyto-
wych, oraz instytucji finansowych
i ich klientów w celu i zakresie nie-
zb´dnym do zapobiegania tym prze-
st´pstwom.”.

———————
24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533 i Nr 166,
poz. 1317. 
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Art. 12. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661,
z póên. zm.25)) w art. 16 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje
brzmienie:

„12) o charakterze terrorystycznym lub okreÊlone
w art. 165a Kodeksu karnego;”.

Art. 13. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udo-
st´pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50,
poz. 424, z póên. zm.26)) w art. 16 w ust. 1 pkt 5 otrzy-
muje brzmienie:

„5) Generalny Inspektor Informacji Finansowej —
w zakresie niezb´dnym do sprawowania kontroli
oraz badania przebiegu transakcji okreÊlonych
w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.27));”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.28)) w art. 19 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje
brzmienie:

„7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
w zakresie wykonywania przez niego zadaƒ okreÊ-
lonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.29));”.

Art. 15. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.30)) w art. 150 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie: 

„3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej — w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.31));”.

Art. 16. Instytucje obowiàzane dostosujà we-
wn´trzne procedury, do wymagaƒ okreÊlonych
w art. 10a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 17. Instytucje obowiàzane w ciàgu 12 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przepro-
wadzà w stosunku do dotychczasowych klientów na
podstawie analizy ocen´ ryzyka, o której mowa
w art. 8b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 18. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 13 ustawy wymienionej
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 13 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

2. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 13 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, instytucje obowiàzane rejestrujà i przekazujà Ge-
neralnemu Inspektorowi dane okreÊlone w dotychcza-
sowych przepisach wykonawczych.

3. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki orga-
nizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, które
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sta∏y si´ in-
stytucjami obowiàzanymi sà zwolnione z obowiàzku
rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, oraz przekazywania ich do General-
nego Inspektora do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 tej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 19. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy umowy o prowadzenie anonimowych rachunków
wygasajà z mocy prawa po up∏ywie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Instytucje obowiàzane niezw∏ocznie podejmujà
czynnoÊci w celu dokonania identyfikacji i poinformo-
wania o koniecznoÊci, o której mowa w ust. 1, posia-
daczy takich rachunków.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Êrodki
zostajà zdeponowane na wyodr´bnionym nieopro-
centowanym rachunku bankowym. 

Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 21, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479,
Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120,
poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106
i Nr 62, poz. 504.

26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 134, poz. 850.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.

28) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,
Nr 97, poz. 802, Nr 115, poz. 962 i Nr 165, poz. 1316.

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.

30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659 i Nr 165,
poz. 1316.

———————
31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.




