
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 24. posiedzeniu Senatu 
w dniu 20 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o zmianę przepisów dotyczących ustawy z dnia 

16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2010 r. nr 46, 
poz. 276 z późn. zm.). 

Instytucje obowiązane, które powinny wspierać władze państwowe w walce z niszczącym gospodarkę 
procederem prania pieniędzy, nierzadko obawiają się kar administracyjnych. Odniesienie do różnych typów 
instytucji obowiązanych jest w ustawie różne. Absurdem byłoby twierdzenie, iż w praktyce duży bank jest 
taką samą instytucją jak mała fundacja, co w ustawie nie jest uszczegółowione. Wadą ustawy jest to, iż jedy-
nie w bardzo wąskim zakresie różnicuje instytucje obowiązane. 

Problemem jest także definicja transakcji. Jak mówi ustawa, transakcją jest w szczególności każde prze-
niesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, a wartością majątkową – każde prawo zbywalne. 
Tak szeroki zakres definicji powoduje, że niepewność co do prawa musi być ogromna i odwrotnie proporcjo-
nalna do wielkości instytucji obowiązanej. Im mniejsza jest instytucja, tym bardziej się obawia, że źle rozpo-
zna, czym jest transakcja. 

Ustawa wymaga rzetelnej nowelizacji. Należy w znacznym stopniu zawęzić definicje zdarzeń prawnych 
uznawanych za transakcje oraz odniesienia do różnych typów instytucji obowiązanych. To samo dotyczy 
odpowiedzi na pytanie, jakie typy transakcji powinny być rejestrowane przez określone rodzaje instytucji 
finansowych. Przykładowo, instytucja obowiązana nie musi rejestrować transakcji bezgotówkowej, jeśli wo-
bec zlecającego musi zastosować środki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności go zidentyfikować 
i zweryfikować, czyli dążyć do ustalenia beneficjenta rzeczywistego, a więc podmiotu, który stoi za zlece-
niodawcą przelewu bankowego na konto fundacji. Fundacja co prawda nie musi zarejestrować transakcji 
bezgotówkowej, ale wobec przelewającego na jej rachunek pieniądze musi zastosować środki bezpieczeństwa 
finansowego, czyli zgromadzić dane bardzo podobne jak w przypadku rejestracji. Zwolnienie od obowiązku 
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zawarte w ustawie jest po prostu zbyt wąskie i nie obejmu-
je fundacji. 

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez fundację w odniesieniu do klientów, którzy prze-
lewają pieniądze na rachunek tejże fundacji, to czysta abstrakcja, a mówiąc precyzyjniej, obowiązek niewy-
konalny. Korekta takiego stanu rzeczy wymaga interwencji prawodawcy. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




