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1 marca 2018 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta weszła     

w życie 13 lipca tego roku, zgodnie z treścią art. 198 – po upływie    

3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów                  

dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą 

w życie dopiero 13 października 2019 roku. Celem ustawy jest 

zwiększenie efektywności krajowego systemu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.  

 

Do podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających 

z ustawy, zaliczono między innymi banki, oddziały banków 

zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, 

instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, spółki 

prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady 

ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, 

pośredników nieruchomości, przedsiębiorców świadczących usługi    

w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji  

lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki oraz 

przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują          

lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 

euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach.  

 

O tym czy danego przedsiębiorcę można zaliczyć                   

do podmiotów zobowiązanych przez ustawę decyduje      

m.in. rozmiar dokonywanych i przyjmowanych przez niego 

płatności gotówkowych oraz ustalenie czy podmiot świadczy 

usługi w zakresie tworzenia spółek lub pełnienia funkcji 

zarządczych.  
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Wypełnianie przez dany podmiot przesłanek ustawowych powoduje 

konieczność dostosowania się do nowych realiów i wdrożenia w życie 

obowiązków wynikających z ustawy. Instytucje wskazane przez 

ustawę są zobowiązane stosować wobec swoich klientów środki 

bezpieczeństwa finansowego 

 

Do nowych obowiązków należy np. 

 

 wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej,  

 przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka,  

 procedura wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości,  

 stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,                     

w tym weryfikowanie kontrahentów.  

 

Podmioty, których dotyczy ustawa będą zobowiązane wyznaczyć 

osoby  odpowiedzialne za wdrożenie procedury i kadry kierowniczej 

odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych. 

 

Jednym z najistotniejszych wyzwań jakie przewiduje ustawa jest 

wdrożenie do instytucji obowiązanej procedury anonimowego 

zgłaszania naruszeń tzw. whistleblowing. Podmioty objęte zakresem 

ustawy mają obowiązek określić sposób odbierania takich zgłoszeń, 

środki ochrony zgłaszającego przed dyskryminacją oraz ochrony 

danych osobowych, ustalenie zasad poufności i tryb postępowania 

wyjaśniającego. Mechanizm ma na celu zapewnić możliwość 

pracownikowi bądź kontrahentowi animowanego przekazania 

informacji o nieprawidłowościach np. zarządowi poprzez 

autonomiczny kanał gwarantujący anonimowość nadawcy.  

 

Naruszenie przepisów ustawy wiążę się m.in. z karami 

administracyjnymi.  
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Katalog kar przewiduje np. nakaz zaprzestania podejmowania 

określonych działań, publikację informacji o naruszeniu ustawy        

w BIP, cofnięcie koncesji oraz kary pieniężne do wysokości 

dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy 

nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do 

wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro. W przypadku zaś 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 

euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim 

zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.                        

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. 2018 poz. 723) 

 

 

 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy 

materiał jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub 

porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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