
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 

 

(druk nr 746) 

 

 

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400) 

 

Art. 6. 

1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w 

związku z udzielaniem pomocy prawnej. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 

3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do 

faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 

[4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) - w zakresie 

określonym tymi przepisami.] 

<4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji 

udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz 

z 2018 r. poz. 138) 

Art. 3. 

1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone 

niniejszą ustawą. 

2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz 

zasad etyki radcy prawnego. 
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3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w 

związku z udzieleniem pomocy prawnej. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 

5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co 

do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 

[6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) - w zakresie 

określonym tymi przepisami.] 

<6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji 

udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 

1909) 

Art. 14. 

1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub 

postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13, 

może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu 

albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dalszego 

uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub 

celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do sądu o zawieszenie 

zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. 

3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym 

również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne 

do prawidłowego działania fundacji. 

4. Sąd uchyli swe postanowienie o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy 

przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania, o 

których mowa w ust. 1, zostaną zaniechane. 
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<Art. 14a. 

1. Organ, o którym mowa w art. 13, sprawuje kontrolę nad działalnością fundacji 

będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania 

z przepisami tej ustawy. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) 

 

<Art. 25a. 

1. Organ, o którym mowa w art. 8 ust. 5, sprawuje kontrolę nad działalnością 

stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie 

zgodności jego działania z przepisami tej ustawy. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 

2018 r. poz. 398) 

Art. 18. 

§ 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których 

powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 

§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. 

§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek 

przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu 
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interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może 

zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. 

[§ 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) - w zakresie określonym tymi 

przepisami.] 

<§ 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377) 

 

Art. 37. 

1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi 

zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. 

1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 

2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, 

na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od 

tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę 

podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie 

wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. 

[4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) - w zakresie określonym tymi 

przepisami.] 

<4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 43. 

1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: 

1)   zawierających informacje niejawne; 

1a)  które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 

funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności; 

2)   przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na 

podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym; 

2a)  przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 

2b)  przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w 

Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym; 

2c)  przetwarzanych przez właściwe organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o 

uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku 

wyznaniowego; 

4)   przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie 

umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się; 

5)   dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, 

adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego 

rewidenta; 

6)   tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu 

Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz 

dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego; 

7)   dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym 

do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności; 

8)   przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia 

sprawozdawczości finansowej; 

9)   powszechnie dostępnych; 

10)  przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu 

ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1542384:part=a43u1p2:nr=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1542384:part=a43u1p2(c):nr=3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1542384:part=a43u1p6:nr=2&full=1
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11)  przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego; 

12)  przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 

1. 

1a. Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających 

dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, który powołał 

administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do 

rejestracji, z zastrzeżeniem art. 46e ust. 2. 

[2. 
(2)

 W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 

Służbę Ochrony Państwa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu 

Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3-5 

oraz art. 15-18.] 

<2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a i 3, oraz zbiorów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne i 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z wyjątkiem zbioru danych, o 

których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. ...), Generalnemu 

Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 

3–5 oraz art. 15–18.> 

 

 

 

USTAWA 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. 

zm.) 

Art. 119zo. 

§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka niezwłocznie po jego 

ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, wyłącznie: 

1)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

javascript:void(0)
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2)   bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym - w zakresie rachunków 

podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez te banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz w przypadku, o którym mowa w § 3 

- chyba że wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie. 

§ 2. Informacja o wskaźniku ryzyka zawiera: 

1)   dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego - firmę, nazwę albo imię i nazwisko 

osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, a także jego numer identyfikacji 

podatkowej, numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL, jeżeli są dostępne; 

2)   numery rachunków podmiotu kwalifikowanego; 

3)   wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu. 

§ 3. W przypadku otwierania rachunku podmiotu kwalifikowanego bank lub spółdzielcza 

kasa oszczędnościowo-kredytowa występuje do izby rozliczeniowej o przekazanie 

informacji o wskaźniku ryzyka w zakresie rachunków podmiotu kwalifikowanego 

prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z 

wyłączeniem wskazania istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych przy jego ustalaniu, w zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych 

prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

§ 4. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać informacje 

o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków, o 

których mowa w: 

[1)   art. 106 i art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 15 i art. 

16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491), w tym dokonywania oceny ryzyka 

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1049);] 

<1) art. 106 i art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 15 i 

art. 16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.), w tym dokonywania oceny 

ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w przepisach o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1985760:part=a106&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1985760:part=a106(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994750:part=a15&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994750:part=a16&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994750:part=a16&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1951693&full=1
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2)   art. 106d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z tym że banki i 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą udostępniać wzajemnie informacje o 

wskaźniku ryzyka wyłącznie innym bankom lub spółdzielczym kasom oszczędnościowo-

kredytowym. 

§ 5. Przepis § 4 nie ogranicza uprawnień banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych do wykorzystywania w innych obszarach ich działalności rezultatów 

procedur dotyczących wykonywania uprawnień lub obowiązków wymienionych w § 4. 

§ 6. Informacje o wskaźniku ryzyka są udostępniane innym podmiotom niż wymienione w § 1 

wyłącznie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na zasadach i w trybie 

określonych w dziale VII. 

§ 7. Informacje o wskaźniku ryzyka nie podlegają udostępnieniu podmiotom 

kwalifikowanym. 

§ 8. Dostęp do informacji o istotności wpływu poszczególnych kryteriów na wskaźnik ryzyka, 

przekazywanych bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, mają 

wyłącznie osoby wyznaczone do realizacji celów, o których mowa w § 4. 

§ 9. Izba rozliczeniowa udostępnia algorytmy, na podstawie których jest ustalany wskaźnik 

ryzyka, wyłącznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, na jego żądanie. 

§ 10. Za ustalanie wskaźnika ryzyka bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 

ponoszą roczną opłatę na rzecz izby rozliczeniowej ustalaną ryczałtowo w odniesieniu do 

liczby rachunków podmiotu kwalifikowanego prowadzonych przez ten bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. W przypadku gdy wskaźnik ryzyka 

ustalany jest za okres krótszy niż rok kalendarzowy, opłata ustalana jest w wysokości 

proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których wskaźnik ryzyka jest ustalany. 

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość i terminy wnoszenia opłaty, o której mowa w § 10, uwzględniając koszty 

ustalania i przekazywania wskaźnika ryzyka, koszty wdrożenia i utrzymania STIR oraz 

okres, za który wskaźnik ryzyka jest ustalany. 

 

Art. 119zr. 

§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują: 

1)   identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2)   datę i godzinę wysłania danych; 
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3)   kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu 

kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz datę otwarcia i 

zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4)   dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające: 

a)  firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, 

b)  rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę rejestracji 

lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub 

rezydencji podatkowej, 

c)  numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a w 

przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej - EURONIP lub inny numer 

identyfikacji podatkowej, 

d)  dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny podmiotu 

kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu 

i lokalu, 

e)  numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego; 

5)   [dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i 

reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w 

rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są dostępne, zawierające:] 

 <dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i  

reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. …), jeżeli są dostępne, 

zawierające:> 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, 

c)  datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo, 

d)  dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i 

lokalu, 

e)  numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

§ 2. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują także: 
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1)   datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego i reprezentanta 

podmiotu kwalifikowanego; 

2)   zakres umocowania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§ 3. Zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 i art. 119zq pkt 3, obejmują: 

1)   dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, zawierające: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę, 

b)  dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i 

lokalu; 

2)   numer rachunku nadawcy transakcji i rachunku odbiorcy transakcji; 

3)   datę obciążenia lub uznania rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4)   kwotę i walutę transakcji; 

5)   tytuł i opis transakcji; 

6)   saldo początkowe i saldo końcowe zestawienia transakcji dotyczących rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§ 4. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, obejmują: 

1)   identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2)   datę i godzinę przekazania informacji; 

3)   kody walut rachunków, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, numery tych rachunków 

w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz daty ich otwarcia i zamknięcia. 

§ 5. Dane, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, są przekazywane w postaci 

elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

Art. 106a. 

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana 

w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem 

skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub 
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art. 299 Kodeksu karnego - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny 

właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać 

uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1749, z późn. zm.). 

3. 
(9)

 W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem 

skarbowym lub przestępstwem innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub 

art. 299 Kodeksu karnego, bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym 

rachunku. Blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku 

środków, co do których zachodzi takie podejrzenie. 

[3a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w 

art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, lub wykorzystywania działalności banku w celu 

ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać 

określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku bankowym na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, również pomimo braku zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania 

transakcji lub blokady środków na rachunku.] 

<3a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym 

mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, lub wykorzystywania działalności 

banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym prokurator może, w drodze 

postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na 

rachunku bankowym na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, również pomimo 

braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, 

sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady środków na rachunku.> 

4. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, nie 

może trwać dłużej niż 72 godziny. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, bank zawiadamia 

prokuratora. 
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6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank. 

Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. W 

razie wszczęcia postępowania prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać 

określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W 

postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady 

środków na rachunku. 

7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku 

przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

8. Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 

miesięcy od wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 3a, lub otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane postanowienie o 

zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych. 

9. W kwestiach dotyczących blokady środków na rachunku, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim przypadku, jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, nie miały związku z przestępstwem lub 

ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność za 

szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb Państwa. 

11. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 

i 2201) 

Art. 14. 

1. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które 

uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie 

można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których 

dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej. 
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[2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) - w zakresie 

określonym tymi przepisami.] 

<2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji 

udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 34a. 

1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 5 

ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

tych przestępstw albo ich równowartości, ABW może korzystać z przetwarzanych przez 

banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o 

rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub 

innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług 

płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, a w szczególności 

z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089); 

2)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową;  

3)   podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.); 

[4)   instytucji obowiązanych i podmiotów świadczących usługi finansowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049);] 
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<4) instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;> 

5)   podmiotów wykonujących działalność z zakresu usług płatniczych na podstawie ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 

2017 r. poz. 1089); 

6)   funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących 

działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z 

późn. zm.); 

7)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom ABW 

prowadzącym w danym postępowaniu czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich 

przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Akta 

postępowań zawierające te informacje i dane udostępnia się również sądom i 

prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze postanowienia, wyraża 

zgodę na udostępnienie informacji i danych, o których mowa w ust. 1, określając ich 

rodzaj, zakres oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia 

zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Szefowi ABW na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym mowa w ust. 

6, przysługuje zażalenie. 
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8. W przypadku wyrażenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgody na udostępnienie 

informacji i danych, o których mowa w ust. 1, Szef ABW pisemnie informuje podmiot, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 5, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

postanowienia, wskazując jego datę i sygnaturę, oraz o rodzaju i zakresie informacji i 

danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz 

o osobie funkcjonariusza ABW upoważnionego do ich odbioru. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

Szef ABW informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu Sądu 

Okręgowego w Warszawie wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

10. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas 

oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 

5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jest powiadamiany o 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o udostępnieniu informacji i danych przez 

prokuratora lub, na jego polecenie, przez Szefa ABW przed zamknięciem postępowania 

przygotowawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, Szef ABW niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym 

podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisu ust. 

3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i 

informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek 

organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę 

ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) 

 

Art. 33a. 

1.  Dyrektor Narodowego Instytutu: 

1)    w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności 

niezamieszczenia na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji 

Publicznej w terminie sprawozdania finansowego i merytorycznego, lub zamieszczenia 

sprawozdań niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do prawidłowości 

działalności organizacji pożytku publicznego, wzywa organizację pożytku publicznego do 

zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień; 

2)   w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego 

otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w 

art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach: 

1)   prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej 

zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar; 

2)   nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub 

informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.); 

3)   prowadzenia: 

a)  
(46)

 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy 

społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych 

określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59), bez zezwolenia, 

b)  podmiotu wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do 

rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

4)   posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem 

wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
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egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579), w 

wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy; 

[5)   niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 

299 i 615);] 

<5) niewypełniania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;> 

6)   naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 24; 

7)   niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego; 

8)   posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 

przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

3. 
(47)

 W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z 

przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub 

prawomocnym orzeczeniem sądu, Dyrektor Narodowego Instytutu może wystąpić do sądu 

rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o 

której mowa w art. 22 ust. 3. 

4. 
(48)

 Właściwe organy udzielają Dyrektorowi Narodowego Instytutu informacji o 

naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane z urzędu w 

terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne 

papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych 

przepisów prawa polskiego lub obcego, 

b)  inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub 

wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne); 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę 

inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w 

taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z 

określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany 

przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono 

zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 

lokując środki pochodzące z tego długu; 

3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. 

poz. 452, 724, 791 i 1089); 

4a)  rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE 

L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b)  rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 
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pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

4d)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

4e)   rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84); 

4f)   rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

4g)   rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia 

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. 

zm.); 

4h)  (2) rozporządzeniu 2017/571 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji 
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dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz. Urz. UE L 87 z 

31.03.2017, str. 126); 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 

7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, 

lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż wystawca, 

nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie 

ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób 

lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 

10)   (uchylony); 

10a)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 

10b)  
(3)

 zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014; 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

13a)  
(4)

 uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 
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14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089); 

17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych 

papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki 

zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego 

przepisami ustawy; 

21a)   centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o 

którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

21b)   podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 

2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 
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24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

[25a)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049);] 

26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym 

od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok; 

28)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mogą 

być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

28a)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, 

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące 

przenoszenia ryzyka kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1951693&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105&full=1


- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 

a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone 

papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela 

tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów 

wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość wydania 

przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu; 

30a)  dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

30b)  pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego 

działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane 

są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 
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osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

33a)  
(5)

 zatwierdzonym podmiocie publikującym - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, 

przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy 

inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na 

terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie 

oddziału w Unii Europejskiej; 

33b)  
(6)

 dostawcy informacji skonsolidowanych - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 6, art. 7, art. 10, art. 12, art. 

13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, pochodzących z rynku regulowanego, 

alternatywnego systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu, lub zatwierdzonego 

podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w formę elektronicznego strumienia 

danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz podawanie do publicznej wiadomości; 

33c)  
(7)

 zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym - rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające 

zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w 

przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w art. 

26 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 

ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi 

inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną 

przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 
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34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 

724, 791, 819 i 1089); 

36)   banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089), zagraniczny 

zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

39a)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

39aa)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt 

10c ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39ab)   zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a 

ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39b)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który 

posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 

inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 
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a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

e)  funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 870 i 1321), 

f)  towarowym domem maklerskim, 

g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13, 

h)  inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu 

euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego 

przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro, 

l)  jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją 

aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez firmę 

inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1; 
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39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 

40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459, 933 i 1132); 

41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 

45)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

47)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

48)  towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

1287/2006; 

49)  CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

50)   dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

51)   danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer 
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paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

52)   informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014. 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do 

zawiadomienia; 

[3)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu;] 

<3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu;> 

4)    organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ upoważnionym 

- w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)    organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

7)   przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

7a)   przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 
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rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)   pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której należy 

dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru skonsolidowanego, o ile 

przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których mowa 

w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110g ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, 

art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 

1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie określonym 

w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, spółce 

publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a: 

a)   firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską badającą 

sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub 
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organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez Komisję 

lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do skutecznego 

prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą upadłości lub 

prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych przepisami o 

rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych domów maklerskich, 

banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 3 

emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za pośrednictwem 

którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są rejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych, w przypadkach określonych w art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także 

w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów 

finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy 

inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2b 

ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a25u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a25u2(b)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a38u5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a20&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a23&full=1


- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

e)   w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a, art. 22 i art. 24a 

ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10-10c oraz art. 97 ust. 1f ustawy 

o ofercie publicznej, 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  (uchylona), 

b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej 

oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

1031/2010, 

d)   do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, 

Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, 

Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych państwach 

członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw przymusowej restrukturyzacji 

w innych państwach członkowskich, w zakresie koniecznym do realizacji zadań 

ustawowych oraz zadań określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa 

europejskiego, 

e)   w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o 

nadzorze; 

16)   w przypadkach określonych w art. 40
(22)

, art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2, art. 

89 ust. 4 i art. 161
(23)

; 

17)  przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub wykonaniem 

umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub powierniczej, o ile 

przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; 

18)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a151&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a21u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a21(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a22&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a24(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a62(a)u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a96u10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a97u1(f)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a53u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a53u4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a30u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a32(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a33u2&full=1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a53u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a53u4&full=1


- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji ich 

zadań i uprawnień; 

20)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 5 

ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji. 

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 

Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

 

Art. 67. 

Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad 

działalnością kas polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej kasy, w tym badaniu wypłacalności, jakości 

aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego kasy; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania kasą, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz 

funkcji kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz emitowanych 

papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)   badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 30-32 i art. 37; 

6)   badaniu przestrzegania przez kasę norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy, 

zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali 
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działalności kasy procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o 

ryzyku, a także dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy; 

[7)  badaniu przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1049);] 

<7) badaniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;> 

8)    badaniu wykonywania przez kasę obowiązków, o których mowa w art. 13a-13f oraz art. 

14 ust. 2a i 2b. 

Art. 68. 

1. Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad 

działalnością Kasy Krajowej polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej Kasy Krajowej, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej i wyniku finansowego; 

2)   badaniu sposobu wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego oraz innych środków 

gromadzonych przez kasy w Kasie Krajowej; 

3)   badaniu zasad, metod i standardów realizacji celu, o którym mowa w art. 42; 

4)   kontroli realizacji zadań wynikających z art. 44 ust. 2; 

5)   badaniu zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy; 

[6)   badaniu przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.] 

<6) badaniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;> 

2. Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo kontroli metodyki i zasad wykonywania przez 

Kasę Krajową czynności kontrolnych w kasach w zakresie ich efektywności i 

adekwatności. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może zalecić Kasie Krajowej dokonanie zmian w 

metodyce i zasadach określających sposób i zakres przeprowadzania kontroli w kasach. 

 

Art. 71. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru może zalecić kasie lub Kasie Krajowej 

w szczególności: 
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1)   podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności lub osiągnięcia i 

przestrzegania norm; 

2)   usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień; 

3)   zwiększenie funduszy własnych; 

4)   zaniechanie określonych form reklamy; 

[5)   usunięcie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;] 

<5) usunięcie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu;> 

6)    przestrzeganie art. 13c-13f. 

2. W przypadku stwierdzenia, że kasa albo Kasa Krajowa nie realizuje zaleceń, a także gdy 

działalność kasy albo Kasy Krajowej wykonywana jest z naruszeniem przepisów prawa 

lub statutu, lub stwarza zagrożenie dla interesów członków kasy albo Kasy Krajowej, 

Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

1)   wystąpić do właściwego organu kasy lub Kasy Krajowej o odwołanie członków zarządu 

kasy lub Kasy Krajowej bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia; 

2)   zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej, o 

których mowa w pkt 1, do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie; 

3)   nakazać kasie lub Kasie Krajowej ograniczenie zakresu działalności; 

4)   nakazać kasie lub Kasie Krajowej zaprzestania prowadzenia określonej działalności. 

3. Zawieszenie w czynnościach, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na wyłączeniu 

poszczególnych członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej z podejmowania decyzji przez 

kasę albo Kasę Krajową w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych. 

4. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nakazaniu zaprzestania prowadzenia określonej 

działalności kasy lub Kasy Krajowej może zawierać warunki i terminy. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu kasy 

lub Kasy Krajowej w przypadku: 

1)   przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodowania znaczących strat majątkowych w kasie lub Kasie Krajowej. 

Przepisy ust. 2 pkt 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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6. Członek zarządu kasy lub Kasy Krajowej obowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru 

Finansowego o postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem 

zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe w terminie 30 dni od daty postawienia 

zarzutów. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej w 

przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 

skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w 

przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 6. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) 

 

Art. 11. 

1. Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 oraz w art. 7 ust. 2, może być 

prowadzona, pod warunkiem że: 

1)   wobec spółki lub jej akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których 

wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki będących osobami fizycznymi, 

osobami prawnymi lub spółkami niemającymi osobowości prawnej, nie istnieją 

uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku 

publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania 

przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

2)   członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają 

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie stosuje się do spółek, o których 

mowa w art. 7a ust. 1; 

3)   przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie 
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przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestępstwa związane z 

praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu; 

4)   spółce, o której mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję 

lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodów określonych w art. 59 

ust. 1 pkt 2; 

5)   akcjonariusze (wspólnicy), o których mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami 

(wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekraczała 10% kapitału 

zakładowego spółki, w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o 

koncesję lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 

59 ust. 1 pkt 2; 

6)   członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, o których 

mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub 

prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub 

zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 

2. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z wnioskiem do 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego 

Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, 

porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także 

przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z wnioskiem do 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta 

Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów 

ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub 

finansowaniem terroryzmu.> 
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3. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

 

Art. 25. 

1. 
(47)

 Do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o 

którym mowa w art. 27, są uprawnieni: 

1)   Prokurator Generalny - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku 

o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo 

występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem 

karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w 

związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej; 

2)   
(48)

 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu - na 

zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 

i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 768); 

3)   Komendant Główny Policji - na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.); 

4)   
(49)

 Komendant Służby Ochrony Państwa - jeżeli jest to konieczne do wykonywania 

obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138); 

5)   
(50)

 organy Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947); 
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[6)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455);] 

<6) Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu;> 

7)  naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej - w związku z 

toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym 

albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa 

celnego i podatkowego; 

8)   
(52)

 (uchylony); 

9)   Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie nadzoru wykonywanego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 

10)  Prezes Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 

23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

11)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie realizacji zadań określonych w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 621, z późn. zm.); 

12)  Komendant Główny Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonym w art. 10a 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 

675, z późn. zm.); 

13)  sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami; 

14)  
(53)

 (uchylony); 

15)  komornicy - w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami; 

16)  
(54)

 organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w ustawie 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 

r. poz. 599, z późn. zm.); 
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17)  
(55)

 organy administracji publicznej - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych; 

18)  
(56)

 administracyjne organy egzekucyjne - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

2. Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienionym w ust. 

1 biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą niż 

0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2126) 

Art. 49a. 

1. W celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza 

postępowanie kwalifikacyjne. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o 

koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża: 

1)   znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela 

państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta 

może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz 

2)   posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów 

lub wydobywania węglowodorów ze złóż, polegające na: 

a)  rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub 

b)  wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegającej na 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż 

-   jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami - 

jako operator. 
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3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może polegać na doświadczeniu w zakresie 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów 

ze złóż, posiadanym przez inne podmioty wykonujące działalność w tej samej grupie 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089), pozostające pod 

kontrolą jednostki dominującej w tej grupie. 

4. Kontrolą korporacyjną są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 

podmiot uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 

na inny podmiot lub podmioty, w przypadku: 

1)   dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź 

w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami; 

2)   uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami; 

3)   gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu innego podmiotu (podmiotu zależnego); 

4)   dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami; 

5)   dysponowania prawem do całego albo do części mienia innego podmiotu (podmiotu 

zależnego); 

6)   umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez taki podmiot. 

5. Państwem trzecim jest państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, 

państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub 

państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

6. Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra 

właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ 

opłatę za przeprowadzenie tego postępowania. 
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7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera: 

1)   dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego; 

2)   dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu; 

3)   dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu; 

4)   dane o strukturze organizacyjnej podmiotu; 

5)   dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz 

dane osób działających z ich upoważnienia, obejmujące, w przypadku: 

a)  obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL - imię, nazwisko, 

numer PESEL oraz stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie, 

b)  cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, aktualny adres zamieszkania, numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stanowisko lub 

funkcję pełnioną w danym podmiocie; 

6)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - dane potwierdzające 

doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub 

wydobywania węglowodorów ze złóż; 

7)   podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dowody 

istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich 

rejestrów. Wniosek składa się w 5 egzemplarzach. 

9. Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia 

wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Opłata stanowi dochód 

budżetu państwa. 

[10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego, w celu przedstawienia opinii w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1.] 
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<10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Komisji Nadzoru 

Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji 

Wywiadu wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu 

przedstawienia opinii w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.> 

11. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają pozytywne 

opinie, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2: 

1)   nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela 

państwa trzeciego albo 

2)   znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela 

państwa trzeciego, ale kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa. 

12. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają negatywne 

opinie, w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, warunków, o 

których mowa w ust. 11. 

13. Organy, o których mowa w ust. 10, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 11 i 12, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

14. Organy, o których mowa w ust. 10, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na 

interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. 

15. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny posiadania przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania 

złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż. 

16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który: 

1)   otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10; 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - otrzymał pozytywne opinie 

wszystkich organów, o których mowa w ust. 10, oraz wykazał, że posiada doświadczenie 

w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 

węglowodorów ze złóż. 

17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania 

następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 

kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją ważność przez 5 lat. 

18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 
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2)   wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego 

-   mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego oraz potrzebę zapewnienia kompletności informacji objętych 

wnioskiem. 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz 

z 2018 r. poz. 62) 

Art. 59ic. 

1. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, otwiera i prowadzi podstawowy 

rachunek płatniczy konsumenta na podstawie zawartej z konsumentem umowy 

podstawowego rachunku płatniczego. Dostawca udostępnia wnioski o zawarcie umowy 

podstawowego rachunku płatniczego w postaci papierowej w swoich placówkach, a wzór 

wniosku - na swojej stronie internetowej. Konsument może również ustnie żądać zawarcia 

umowy rachunku podstawowego, bez składania pisemnego wniosku, o ile dostawca 

dopuszcza taką możliwość. 

2. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, nie może uzależniać otwarcia 

podstawowego rachunku płatniczego od zawarcia przez konsumenta innej umowy o 

świadczenie usług dodatkowych ani od zadeklarowania określonej kwoty wpływu 

środków pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy. Zakaz ten nie dotyczy 

obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa łączących konsumenta z dostawcą. 

3. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy 

podstawowego rachunku płatniczego, zawiera z konsumentem taką umowę albo informuje 

o odmowie jej zawarcia. W przypadku kompletnego wniosku złożonego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli dostawca dopuszcza taką możliwość, 

wyznacza on konsumentowi termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych, na podpisanie 

umowy w placówce dostawcy albo zawiera z konsumentem umowę za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 
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4. W przypadku dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, termin wskazany w ust. 3 jest liczony 

od dnia potwierdzenia, że wnioskodawca może uzyskać status członka tego dostawcy. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli zawarcie umowy podstawowego 

rachunku bankowego następuje na podstawie ustnego żądania, o którym mowa w ust. 1. 

6. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, odmawia zawarcia umowy 

podstawowego rachunku płatniczego w przypadku: 

1)   gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia 

popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej 

"Kodeksem karnym"; 

2)   dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 9, jeżeli konsument składający wniosek 

nie jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącej tym dostawcą 

lub nie spełnia kryteriów uzyskania statusu członka tej kasy; 

3)   gdy dostawca posiada uprawdopodobnioną informację o udziale konsumenta w 

przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub 

uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, 

pochodzą z przestępstwa. 

7. Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, może odmówić zawarcia umowy 

podstawowego rachunku płatniczego w przypadku gdy: 

1)   konsument jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z dostawcą, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w 

art. 59ia ust. 3; 

2)   dane identyfikacyjne konsumenta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na 

międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF 

publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

3)   konsument nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

4)   umowa rachunku płatniczego zawarta między tym dostawcą a konsumentem została 

rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez konsumenta; 
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5)   konsument nie podpisał umowy w placówce dostawcy w terminie, o którym mowa w ust. 

3 zdanie pierwsze, albo w tym terminie nie zawarł umowy za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość; 

6)   konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego; 

7)   konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, dostawca niezwłocznie informuje 

konsumenta, nieodpłatnie, o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba że przekazanie 

takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu 

lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1049), zwanej dalej "ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy".] 

<8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, dostawca niezwłocznie informuje 

konsumenta, nieodpłatnie, o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba że 

przekazanie takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub 

porządkowi publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z 

przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy”.> 

9. W przypadku odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego na podstawie 

ust. 6 pkt 1 dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, jest obowiązany stosować 

odpowiednie środki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

 

Art. 64a. 

1. W skład systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 3, wchodzą: 

1)   rozwiązania organizacyjne: 

a)  struktura organizacyjna i procedury podejmowania decyzji obejmujące pełny zakres 

prowadzonej działalności, 

[b)   zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 

2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;] 
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<b) zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;> 

2)   zasady zarządzania ryzykiem: 

a)  zasady szacowania ryzyka, w szczególności ryzyka utraty płynności w przypadku 

udzielania kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3, lub w przypadku prowadzenia innej 

działalności gospodarczej oprócz świadczenia usług płatniczych, 

b)  procedury identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, szacowania, monitorowania oraz 

informowania o ryzyku, a także procedury ograniczania ryzyka; 

3)   kontrola wewnętrzna obejmująca: 

a)  audyt wewnętrzny, 

b)  badanie zgodności prowadzonej działalności z ustawą, przepisami o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacjami wewnętrznymi; 

4)   opis: 

a)  zasad postępowania ze środkami pieniężnymi przyjmowanymi od użytkowników w celu 

wykonania transakcji płatniczych zgodnie z art. 78, 

b)  procedur rozpatrywania skarg użytkowników, 

c)  systemu komunikacji wewnętrznej. 

2. Rozwiązania organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być uwzględnione w 

szczególności w opisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Kontrola wewnętrzna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje w szczególności procedury 

kontroli wykonywania transakcji płatniczych, a także kontroli działalności agentów 

krajowej instytucji płatniczej oraz podmiotów, którym powierzono wykonywanie 

niektórych czynności operacyjnych. 

4. Instytucja płatnicza na bieżąco weryfikuje i okresowo ocenia sposób funkcjonowania 

systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.  

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.) 

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i 

innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

2a)  
(18)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu 

lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

768); 

3a)  Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 

potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki objęte 

kontrolą; 
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8)   organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. poz. 1947, z późn. zm.); 

[9)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 768 i 791);] 

<9) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu;> 

10)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, w 

zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 1999 r. 

o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach 

ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 2138); 

13)  (uchylony); 

14)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych 

zadań, w związku z podjętą interwencją; 

15)  Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań; 

16)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania ustawowych 

zadań; 

17)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

18)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art. 426 

ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia 

losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 
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21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, w 

zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

22)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

23)  innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 

przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń; 

24)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w przypadku 

zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co najmniej dwóch 

zakładach ubezpieczeń, lub na potrzeby ustalenia odpowiedzialności, jeżeli ten sam 

przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka 

w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego 

wartość ubezpieczeniową; 

25)  podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz 

administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym 

funduszu kapitałowym; 

26)  zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji 

należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie, w 

jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji; 

27)  innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

4. 
(19)

 Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w 

zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych w 

zakresie szkód istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu tej ustawy. 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
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gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188, z 

2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933). 

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 

2491) 

Art. 54. 

[1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), wypłatę środków gwarantowanych 

zawiesza się na czas trwania blokady.] 

<1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na 

podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu lub została dokonana blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego w 

rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), wypłatę środków 

gwarantowanych zawiesza się na czas trwania blokady.> 

2. Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części 

prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z 

przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy 

obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków 

zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną 

gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek. 
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3. Sąd jest obowiązany zawiadomić Fundusz o wyroku, o którym mowa w ust. 2, dotyczącym 

podmiotu objętego systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie 

warunku gwarancji, jeżeli stał się prawomocny po dniu spełnienia warunku gwarancji. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom 

w przypadku określonym w ust. 1, 

2)   dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Funduszu o prowadzonym postępowaniu 

karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu, 

3)   termin i sposób wysłania zawiadomienia, 

4)   dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków 

gwarantowanych wysłana deponentowi, 

5)   termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4, 

6)   dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych 

prowadzony przez Fundusz 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia dokonania wypłat wyłącznie uprawnionym 

deponentom. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 2261) 

Art. 39. 

1. Do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej są obowiązani: 

1)   Prezes Prokuratorii Generalnej oraz wiceprezesi Prokuratorii Generalnej; 

2)   radcowie Prokuratorii Generalnej; 

3)   referendarze; 

4)   inni pracownicy zatrudnieni w Prokuratorii Generalnej; 

5)   członkowie Kolegium Prokuratorii Generalnej; 

6)   członkowie Sądu Polubownego. 

2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, tajemnica Prokuratorii Generalnej stanowi tajemnicę 

zawodową w rozumieniu przepisów odrębnych. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, trwa również po ustaniu 

zatrudnienia lub pełnienia członkostwa w organach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6. 
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4. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

[5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948) w zakresie określonym 

tymi przepisami.] 

<5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na 

podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 

z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Do zadań KAS należy: 

1)   realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem 

podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy; 

2)   realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i 

wywozem towarów; 

3)   realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 

4)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych 

z przywozem i wywozem towarów; 

5)   zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków celnych; 

6)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie 

zabezpieczenia należności pieniężnych; 

7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego; 

8)   wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia; 

9)   kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1951693&full=1


- 53 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

[11)  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;] 

12)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

12a)  
(1)

 przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z 

późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 

119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz nadzór nad wykonywaniem przez izbę 

rozliczeniową w rozumieniu art. 119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej obowiązków, o 

których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej; 

13)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców; 

14)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub 

ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej 

lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz 

ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową; 

15)  
(2)

 rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 270, 

art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204), zwanej dalej "Kodeksem 

karnym", w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS; 

16)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w: 

a)  art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, 
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b)  art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo 

funkcjonariuszy, 

c)  art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko osobom 

zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas 

pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców; 

16a)  
(3)

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708); 

16a)  
(4)

 ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.), zwanej dalej 

"Kodeksem karnym skarbowym"; 

17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań w 

zakresie INTRASTAT; 

18)  wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z 

zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i 

zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków 

polityki handlowej; 

19)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

20)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. 
(5)

 Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną 

w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, art. 62 ust. 5 

pkt 1 lit. a-c, e i f oraz art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 

ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 

1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz: 
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1)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i 

wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

2)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych 

z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

3)   zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu paliw 

stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928), 

4)   
(6)

 zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 15 

-    wykonują wyłącznie funkcjonariusze. 

2a. 
(7)

 Zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a wykonują również funkcjonariusze Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 

Straży Granicznej oddelegowani na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania 

zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych KAS. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania 

przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania karnego", albo ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713). 

 

Art. 14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1)   
(8)

 nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-

skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", oraz 

dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej 

"komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 

2)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3)   realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 

4)   
(9)

 nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-

117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, 

art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133; 
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5)   
(10)

 rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

5a)  
(11)

 przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 

1 Ordynacji podatkowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji 

podatkowej; 

6)   
(12)

 realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15-16a; 

7)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

[8)   przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;] 

[9)   koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników urzędów 

celno-skarbowych;] 

<9) koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem kontroli celno-skarbowych, o których 

mowa w art. 54 ust. 1 pkt 5;> 

10)  audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

11)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12)  wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13)  wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 

(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 
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14)  wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), art. 

31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 

marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na 

rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania 

przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 112) 

oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 

sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów 

współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument 

Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, str. 12); 

15)  wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013; 

16)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

17)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 

w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18)  wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącego 

dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
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(OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego 

i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. Urz. UE L 248/1 z 

18.09.2013, str. 1); 

19)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. 
(13)

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły oraz dyrektorów 

komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki 

kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

Art. 54. 

1. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 

1)   prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej; 

2)   prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w 

obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w 

szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami; 

3)   regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), a także 

zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz 

zatwierdzonym regulaminem; 

3a)  
(33)

 w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych; 

4)   prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i 

nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a 

także warunków wykonywania działalności kantorowej[.] <;> 

<5) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.> 
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2. Kontroli celno-skarbowej podlega również: 

1)   rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego; 

1a)  
(34)

 produkcja i obrót automatami do gier hazardowych; 

2)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z 

dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. 

poz. 386 i 890); 

3)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji dotyczących 

surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją 

wywozową; 

4)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

5)   prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu 

produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej 

polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadach 

określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia; 

6)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

7)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

8)   przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji 

Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, określonym w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 4; 

9)   prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby 

zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

10)  przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250 i 1823); 

11)  wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 
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12)  spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie paliw 

ciekłych; 

13)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych 

oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu 

jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, mając na uwadze uproszczenie czynności 

kontrolnych podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności 

kontroli. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może 

określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 8, uwzględniając możliwości 

techniczne KAS i zakres wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, a także potrzebę 

wykonywania sprawnej i efektywnej kontroli przy zapewnieniu płynności ruchu na 

przejściach granicznych dla ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej; 

2)   sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 8, 

uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz możliwości techniczne. 

 

Art. 148. 

1. Osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS oraz funkcjonariuszowi przysługują 

odpowiednio do wynagrodzenia albo uposażenia: 

1)   dodatek kontrolerski w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia 

zasadniczego za wykonywanie: 

a)  kontroli podatkowej, 

b)  kontroli celno-skarbowej, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9, 

[c)  kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615),] 
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d)  audytu, 

e)  
(61)

 czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 

120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 

131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ust. 1 pkt 1-5; 

2)   dodatek kontrolerski w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia 

zasadniczego dla kierownika komórki organizacyjnej, wykonującej kontrolę, audyt lub 

czynności, o których mowa w pkt 1, który dokonuje osobiście czynności w tym zakresie, 

opracowuje lub weryfikuje dokumentację prowadzonych kontroli, audytu oraz czynności, 

o których mowa w pkt 1, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy albo służby; 

3)   dodatek orzeczniczy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego osoby 

zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS albo uposażenia zasadniczego 

funkcjonariusza na stanowisku radcy skarbowego za wykonywanie czynności organu, o 

których mowa w art. 13 § 2c Ordynacji podatkowej. 

[2. 
(62)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku kontrolerskiego, 

uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej, kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, audytu lub czynności, o 

których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 

122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i 

art. 133, przez zapewnienie motywacji do ich sprawnego wykonywania.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku kontrolerskiego, 

uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej, kontroli 

celno-skarbowej, audytu lub czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 

1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 

1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, przez zapewnienie motywacji 

do ich sprawnego wykonywania.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku orzeczniczego, warunki i tryb przyznawania dodatku orzeczniczego, 

wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku orzeczniczego, uwzględniając potrzebę 
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zwiększenia skuteczności postępowań przez zapewnienie motywacji osób zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy do rzetelnego i sprawnego 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 

(Dz. U. poz. 648) 

 

_____________________________________ 

1)
 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 

1) dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej 

w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 

11.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2012, str. 58, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE 

L 342 z 16.12.2016, str. 1); 

2) dyrektywę Rady (UE) 2015/2060 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylającą dyrektywę 2003/48/WE w 

sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 

301 z 18.11.2015, str. 1)[.] <;> 

<3) dyrektywę Rady (UE) 2016/2258 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE 

w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących 

przeciwdziałania praniu pieniędzy (Dz. Urz. UE L 342 z 16.12.2016, str. 1).> 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dyrektywie 2011/16/UE - rozumie się przez to dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i 

uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.); 

2)   informacjach podatkowych - rozumie się przez to informacje wymieniane z innymi 

państwami na podstawie ustawy, które mogą być istotne dla celów stosowania i 

wykonywania przepisów prawa podatkowego państw dokonujących wymiany tych 

informacji; 

3)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej; 
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4)   rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2378 - rozumie się przez to rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 

19); 

5)   ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 

2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528); 

6)   ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 

1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624); 

7)   ustawie - Ordynacja podatkowa - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201); 

<7a) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – 

rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. …);> 

8)   właściwym organie - rozumie się przez to właściwą w sprawach podatkowych władzę 

danego państwa; 

9)   zagranicznym zakładzie - rozumie się przez to zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 

4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Art. 4. 

1. Organy administracji publicznej oraz instytucje finansowe wymienione w art. 182 ustawy - 

Ordynacja podatkowa, na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji podatkowych w razie 

wystąpienia właściwego organu w zakresie i na zasadach określonych w dziale II lub 

wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

<1a. W celu realizacji zadań związanych z wymianą informacji podatkowych instytucje 

obowiązane wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw 
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finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji 

gromadzonych na potrzeby realizacji obowiązków związanych ze stosowaniem 

środków bezpieczeństwa finansowego wynikających z tej ustawy.> 

[2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, oznacza się klauzulą "Tajemnica skarbowa", a jego 

przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje 

niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w rozumieniu przepisów o ochronie informacji 

niejawnych.] 

<2. Żądania, o których mowa w ust. 1 i 1a, oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”, 

a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających 

informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu przepisów o ochronie 

informacji niejawnych.> 

Art. 24. 

 1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

1)  aktywach finansowych - rozumie się przez to: 

a)  papier wartościowy, 

b)  udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

c)  ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, 

d)  towarowy instrument pochodny, 

e)  swap, 

f)  umowę ubezpieczenia, 

g)  umowę renty, 

h)  kontrakty terminowe typu future, kontrakty terminowe typu forward lub opcje, dla których 

instrumentem bazowym są aktywa finansowe określone w lit. a-g 

- przy czym aktywa finansowe nie obejmują niedłużnego, bezpośredniego udziału w 

nieruchomości; 

2)  aktywnym NFE - rozumie się przez to NFE spełniający jedno z następujących kryteriów: 

a)  mniej niż 50% dochodu brutto NFE za poprzedni rok kalendarzowy stanowi dochód 

pasywny, przez który rozumie się przychody z dywidend i inne przychody z udziału w 

zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i 

pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z 

praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także 

zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, oraz mniej niż 50% aktywów 
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posiadanych przez NFE w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego stanowią aktywa, 

które przynoszą dochód pasywny lub są posiadane dla osiągania dochodu pasywnego, 

b)  akcje NFE są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów 

wartościowych lub NFE jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są 

przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych, 

c)  NFE jest podmiotem rządowym, organizacją międzynarodową , bankiem centralnym lub 

podmiotem będącym w całości własnością co najmniej jednego z tych podmiotów, 

d)  czynności dokonywane przez NFE obejmują głównie posiadanie, w całości lub w części, 

wyemitowanych akcji co najmniej jednej jednostki zależnej lub zapewnienie finansowania 

i świadczenia usług tym jednostkom zależnym, które prowadzą działalność w branżach 

lub sektorach innych niż działalność instytucji finansowej; NFE nie spełnia tego 

kryterium, jeżeli działa jako fundusz private equity, fundusz venture capital, fundusz typu 

leveraged buyout (LBO) lub jakikolwiek inny instrument inwestycyjny, którego celem jest 

nabycie lub finansowanie spółek, a następnie posiadanie udziałów w tych spółkach jako 

aktywów trwałych do celów inwestycji, 

e)  NFE nie prowadził ani nie prowadzi działalności gospodarczej, jednakże inwestuje kapitał 

w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innej niż działalność instytucji 

finansowej; NFE nie spełnia tego kryterium, jeżeli upłynęły 24 miesiące od dnia 

utworzenia tego NFE, 

f)  NFE nie był instytucją finansową przez ostatnie 5 lat oraz jest w trakcie procesu likwidacji 

aktywów lub reorganizacji z zamiarem kontynuowania lub wznowienia działalności w 

zakresie innym niż działalność instytucji finansowej, 

g)  NFE zajmuje się głównie transakcjami finansowymi lub zabezpieczającymi z podmiotami 

powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, lub na rzecz tych podmiotów oraz 

nie zapewnia finansowania ani nie świadczy usług zabezpieczających na rzecz innego 

podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym, pod warunkiem że grupa tych 

powiązanych podmiotów prowadzi przede wszystkim działalność inną niż działalność 

instytucji finansowej, 

h)  NFE spełnia łącznie następujące kryteria: 

–  został utworzony i działa w państwie rezydencji wyłącznie dla celów religijnych, 

charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych 

lub został utworzony i działa w tym państwie jako organizacja zawodowa, organizacja 

przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja pracy, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, 
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organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki 

społecznej, 

–  jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji, 

–  nie posiada udziałowców ani członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami 

dochodu lub aktywów NFE, 

–   przepisy państwa rezydencji NFE lub dokumenty założycielskie NFE nie pozwalają na 

przekazanie ani wykorzystanie jego dochodu lub aktywów na rzecz osoby prywatnej lub 

podmiotu niebędącego podmiotem prowadzącym działalność charytatywną, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy takie przekazanie lub wykorzystanie jest dokonywane zgodnie z prowadzoną 

przez NFE działalnością charytatywną, w ramach zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

usługi lub zapłaty odzwierciedlającej wartość rynkową nabytego przez ten podmiot 

majątku, 

–   przepisy państwa rezydencji NFE lub dokumenty założycielskie NFE wymagają, aby w 

przypadku likwidacji lub rozwiązania tego NFE wszystkie jego aktywa zostały 

przekazane podmiotowi rządowemu lub organizacji pożytku publicznego lub przypadły w 

udziale państwu rezydencji tego NFE lub jednostce terytorialnej niższego szczebla danego 

państwa; 

3)   banku centralnym - rozumie się przez to instytucję określoną przez prawo lub 

wyznaczoną przez rząd jako centralny organ - inny niż rząd danego państwa - emitujący 

instrumenty przeznaczone do obiegu jako waluta niezależnie od tego, czy instytucja ta jest 

w całości lub w części własnością tego państwa; 

4)   dowodzie w postaci dokumentu - rozumie się przez to: 

a)  certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych lub w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

b)  w przypadku osoby fizycznej - dowód tożsamości wystawiony przez upoważniony organ, 

który wskazuje tożsamość osoby fizycznej i jest używany do jej identyfikacji, 

c)  w przypadku podmiotu - urzędową dokumentację wystawioną przez upoważniony organ, 

zawierającą nazwę podmiotu oraz adres głównego miejsca prowadzenia działalności w 

danym państwie będącym miejscem jego rezydencji, albo wskazującą państwo, w którym 

podmiot ten został zarejestrowany lub utworzony; w odniesieniu do istniejących 

rachunków podmiotów raportujące instytucje finansowe mogą użyć jako dowodu w 

postaci dokumentu każdej klasyfikacji znajdującej się w dokumentacji raportującej 

instytucji finansowej w odniesieniu do danego posiadacza rachunku, utrwalonej przez 
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daną raportującą instytucję finansową zgodnie z jej praktyką biznesową do celów 

procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub do 

celów określonych w przepisach prawa innych niż cele podatkowe, która została: 

–  określona na podstawie znormalizowanego systemu kodowania działalności gospodarczej 

oraz 

–  wdrożona przez daną raportującą instytucję finansową przed datą wykorzystaną do 

zaklasyfikowania danego rachunku finansowego jako rachunku istniejącego, pod 

warunkiem że raportująca instytucja finansowa nie posiada informacji o tym, że ta 

klasyfikacja jest niepoprawna lub nierzetelna, 

d)  zbadane sprawozdanie finansowe, dokument przedstawiający historię kredytową lub 

oceniający zdolność kredytową wystawiony przez osobę trzecią, wniosek o ogłoszenie 

upadłości oraz sprawozdanie organu nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych; 

5)   grupowej pieniężnej umowie ubezpieczenia - rozumie się przez to pieniężną umowę 

ubezpieczenia, zapewniającą ochronę ubezpieczeniową osób fizycznych, które przystąpiły 

do umowy za pośrednictwem pracodawcy, izby gospodarczej, związku zawodowego, 

innego stowarzyszenia lub grupy, oraz przewidującą zapłatę składki od każdego członka 

grupy lub członka kategorii w ramach grupy, która jest określona bez względu na 

indywidualne cechy zdrowotne danego członka lub kategorii członków danej grupy, 

jednakże z uwzględnieniem wieku, płci i nałogu palenia; 

6)   grupowej umowie renty - rozumie się przez to umowę renty, na podstawie której 

uprawnionymi są osoby fizyczne, które przystąpiły do umowy za pośrednictwem 

pracodawcy, stowarzyszenia, związku zawodowego lub innej grupy; 

7)   instytucji depozytowej - rozumie się przez to podmiot, który przyjmuje depozyty w 

ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej, w tym: 

a)  bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku krajowego za granicą oraz oddział banku 

zagranicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85), 

b)  instytucję kredytową oraz oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

c)  spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową; 

8)   instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję powierniczą, instytucję 

depozytową, podmiot inwestujący lub zakład ubezpieczeń; 
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9)   instytucji finansowej z państwa uczestniczącego - rozumie się przez to instytucję 

finansową będącą rezydentem państwa uczestniczącego, z wyłączeniem oddziałów i 

przedstawicielstw tej instytucji finansowej mających siedzibę poza danym państwem 

uczestniczącym, oraz oddział instytucji finansowej, która nie jest rezydentem państwa 

uczestniczącego, jeżeli ten oddział ma siedzibę w danym państwie uczestniczącym; 

10)  instytucji powierniczej - rozumie się przez to podmiot, który - w ramach istotnej części 

swojej działalności gospodarczej - przechowuje aktywa finansowe na rachunek innych 

osób, przy czym uważa się, że przechowywanie aktywów finansowych na rachunek 

innych osób stanowi istotną część działalności gospodarczej podmiotu, jeżeli jego 

przychody brutto przypadające na przechowywanie aktywów finansowych i na związane z 

tym usługi finansowe stanowią co najmniej 20% przychodów brutto tego podmiotu w 

krótszym z następujących okresów: 

a)  okresie 3 lat kończącym się 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest 

dokonywane ustalenie tego udziału lub ostatniego dnia roku obrotowego, jeżeli nie są one 

tożsame, 

b)  okresie istnienia tego podmiotu; 

11)  istniejącym rachunku - rozumie się przez to: 

a)  rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową na dzień 31 

grudnia 2015 r., 

b)  rachunek finansowy posiadacza rachunku, bez względu na datę jego otwarcia: 

–  w raportującej instytucji finansowej lub podmiocie powiązanym będącym raportującą 

instytucją finansową, jeżeli jego posiadacz posiada również rachunek finansowy, o 

którym mowa w lit. a, 

–  traktowany przez raportującą instytucję finansową jako jeden rachunek finansowy do celów 

spełnienia standardów określonych w art. 44 ust. 1 i 3 oraz do celów stosowania zasad 

sumowania rachunków określonych w art. 40 i art. 41, wraz z rachunkiem finansowym, o 

którym mowa w lit. a oraz w tiret pierwszym, oraz innymi rachunkami finansowymi tego 

posiadacza rachunku, 

–  względem którego raportująca instytucja finansowa jest uprawniona do stosowania 

procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, takich 

jak stosowane wobec rachunku finansowego, o którym mowa w lit. a, 
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–  którego otwarcie nie wymaga dostarczenia przez posiadacza rachunku nowych, 

dodatkowych lub zmienionych informacji innych niż do celów automatycznej wymiany 

informacji o rachunkach raportowanych; 

12)  istniejącym rachunku indywidualnym - rozumie się przez to istniejący rachunek 

posiadany przez co najmniej jedną osobę fizyczną; 

13)  istniejącym rachunku podmiotów - rozumie się przez to istniejący rachunek posiadany 

przez co najmniej jeden podmiot; 

14)  NFE - rozumie się przez to podmiot, który nie jest instytucją finansową, z zastrzeżeniem 

pkt 26 lit. b; 

15)  nowym rachunku - rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez 

raportującą instytucję finansową, otwarty w dniu 1 stycznia 2016 r. albo po tej dacie, 

chyba że dany rachunek finansowy traktuje się jako istniejący rachunek na podstawie pkt 

11 lit. b; 

16)  nowym rachunku indywidualnym - rozumie się przez to nowy rachunek posiadany przez 

co najmniej jedną osobę fizyczną; 

17)  nowym rachunku podmiotów - rozumie się przez to nowy rachunek posiadany przez co 

najmniej jeden podmiot; 

18)  opiekunie klienta - rozumie się przez to pracownika instytucji finansowej przypisanego 

do posiadacza rachunku i odpowiedzialnego za kontakt z nim; 

19)  organizacji międzynarodowej - rozumie się przez to: 

a)  organizację międzynarodową: 

–  w skład której wchodzą głównie państwa, 

–  która zawarła z danym państwem porozumienie w sprawie lokalizacji jej siedziby lub inne 

podobne porozumienie, 

–  której dochód nie przynosi korzyści osobom prywatnym, 

b)  podmioty będące własnością organizacji międzynarodowej, o której mowa w lit. a; 

[20)  osobie kontrolującej - rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, o którym mowa w 

art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948);] 

<20) osobie kontrolującej – rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu;> 
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21)  osobie raportowanej - rozumie się przez to osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z 

państwa trzeciego inną niż: 

a)  spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym 

uznanym rynku papierów wartościowych, 

b)  spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a, 

c)  podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny, 

d)  instytucja finansowa; 

22)  osobie z państwa trzeciego - rozumie się przez to osobę fizyczną lub podmiot będące 

rezydentem państwa trzeciego na podstawie przepisów prawa podatkowego tego państwa 

trzeciego, lub masę spadkową po osobie zmarłej, która była rezydentem państwa 

trzeciego; podmiot niemający rezydencji do celów podatkowych traktuje się jako 

rezydenta państwa, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu tego podmiotu; 

23)  osobie z państwa uczestniczącego - rozumie się przez to osobę fizyczną lub podmiot 

będące rezydentem państwa uczestniczącego na podstawie przepisów prawa podatkowego 

tego państwa uczestniczącego, lub masę spadkową po osobie zmarłej, która była 

rezydentem państwa uczestniczącego; podmiot niemający rezydencji do celów 

podatkowych traktuje się jako rezydenta państwa, w którym znajduje się miejsce 

faktycznego zarządu tego podmiotu; 

24)  państwie trzecim - rozumie się przez to inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym; 

25)  państwie uczestniczącym - rozumie się przez to: 

a)  inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie, 

b)  inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita 

Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o 

rachunkach raportowanych, 

c)  inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska 

zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o 

rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję 

Europejską; 

26)  pasywnym NFE - rozumie się przez to: 

a)  NFE niebędący aktywnym NFE, 

b)  podmiot inwestujący, o którym mowa w pkt 29 lit. b, niebędący instytucją finansową z 

państwa uczestniczącego; 
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27)  pieniężnej umowie ubezpieczenia - rozumie się przez to umowę ubezpieczenia, inną niż 

umowa reasekuracji zawarta między dwoma zakładami ubezpieczeń, która ma wartość 

pieniężną; 

28)  podmiocie - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, a także umowę, w szczególności spółki cywilnej, na 

podstawie której strony, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować określone w 

niej cele lub zadania; 

29)  podmiocie inwestującym - rozumie się przez to podmiot: 

a)  który w ramach działalności gospodarczej wykonuje głównie co najmniej jedną z 

następujących czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób: 

–  obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, 

instrumentami pochodnymi, 

–  obrót walutą, 

–  obrót pochodnymi instrumentami walutowymi, instrumentami pochodnymi na stopę 

procentową i indeksowymi instrumentami pochodnymi, 

–  obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami terminowymi 

typu future, 

–  zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów, 

–  inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub 

środkami pieniężnymi, lub 

b)  którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie 

aktywów finansowych lub obrót aktywami finansowymi, jeżeli jest zarządzany przez inny 

podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub 

podmiotem inwestującym, o którym mowa w lit. a; 

30)  podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot kontrolowany przez inny 

podmiot, podmioty pozostające pod wspólną kontrolą lub podmioty będące podmiotami 

inwestującymi w rozumieniu pkt 29 lit. b, które są wspólnie zarządzane; w celu ustalenia 

podmiotu kontrolowanego przez inny podmiot lub podmiotu pozostającego pod wspólną 

kontrolą przyjmuje się, że kontrola obejmuje ponad 50% bezpośredniego lub pośredniego 

udziału w prawie głosu na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub 

w kapitale tego podmiotu; 

31)  podmiocie rządowym - rozumie się przez to: 

a)  rząd państwa, 
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b)  jednostki terytorialne państwa, 

c)  podmioty będące własnością danego państwa lub jednostek wymienionych w lit. b, 

d)  organy lub instytucje sprawujące władzę w państwie, pod warunkiem że ich dochody netto 

są gromadzone na rachunku własnym lub innym rachunku danego państwa i nie 

przynoszą korzyści osobie prywatnej, 

e)  podmiot kontrolowany przez państwo, przez który rozumie się podmiot prawny niezależny 

od państwa, pod warunkiem że: 

–  podmiot ten jest własnością innego podmiotu rządowego i jest kontrolowany bezpośrednio 

lub za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego przez inny podmiot rządowy, 

–  dochody netto tego podmiotu są gromadzone na jego własnym rachunku lub na rachunkach 

innego podmiotu rządowego i nie przynoszą korzyści osobie prywatnej, 

–  po rozwiązaniu tego podmiotu jego aktywa powierzane są innemu podmiotowi rządowemu; 

32)  polskiej instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową będącą 

rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem oddziałów i przedstawicielstw tej 

instytucji finansowej mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

oddział i przedstawicielstwo instytucji finansowej, która nie jest rezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli oddział lub przedstawicielstwo tej instytucji ma siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

33)  posiadaczu rachunku - rozumie się przez to osobę wymienioną lub zidentyfikowaną przez 

instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek, jako posiadacz rachunku finansowego, 

z tym że: 

-    w przypadku osoby innej niż instytucja finansowa, posiadającej rachunek finansowy w 

imieniu lub na rzecz innej osoby, nie jest ona traktowana jako posiadająca rachunek w 

rozumieniu ustawy, lecz posiadającym rachunek jest ta inna osoba, 

-    w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty za posiadacza rachunku 

uznaje się osobę uprawnioną do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany 

beneficjenta umowy, a w przypadku gdy brak jest osoby upoważnionej do otrzymania 

wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta umowy, za posiadacza 

rachunku finansowego uważa się osobę wskazaną w umowie jako właściciel oraz osobę, 

której przysługuje prawo do otrzymania płatności na warunkach tej umowy; w momencie 

wymagalności pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty osoba uprawniona do 

otrzymania płatności z tytułu umowy uznawana jest za posiadacza rachunku; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995&full=1
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34)  procedurach należytej staranności - rozumie się przez to określone w niniejszym dziale 

zasady weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków finansowych 

objętych obowiązkiem raportowania; 

35)  procedurach sprawozdawczych - rozumie się przez to określone w niniejszym dziale 

zasady przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem 

raportowania; 

36)  procedurach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - 

rozumie się przez to określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu oraz w wewnętrznych procedurach raportujących instytucji 

finansowych zasady stosowania przez te instytucje środków bezpieczeństwa finansowego 

wobec klienta; 

37)  rachunku depozytowym - rozumie się przez to rachunek prowadzony w celach 

komercyjnych, rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek 

terminowy, rachunek oszczędnościowy lub rachunek, którego potwierdzeniem jest 

certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat 

zadłużeniowy lub inny podobny instrument, prowadzony przez instytucję finansową w 

ramach działalności bankowej lub podobnej; rachunek depozytowy obejmuje również 

kwotę posiadaną przez zakład ubezpieczeń na podstawie gwarantowanej umowy 

inwestycyjnej lub podobnej umowy zobowiązującej do wypłaty lub uznania odsetek z 

tytułu tych umów; 

38)  rachunku finansowym - rozumie się przez to rachunek prowadzony przez instytucję 

finansową, z wyjątkiem rachunku wyłączonego z obowiązku raportowania na podstawie 

art. 31 ust. 2, obejmujący rachunek depozytowy i rachunek powierniczy, a także: 

a)  w przypadku podmiotu inwestującego - jakikolwiek udział w kapitale, w tym w kapitale 

lub zyskach spółki osobowej będącej instytucją finansową oraz w aktywach netto 

funduszu inwestycyjnego przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat 

inwestycyjny, lub w wierzytelnościach wobec danej instytucji finansowej; rachunek 

finansowy nie obejmuje udziału podmiotu inwestującego w kapitale lub w 

wierzytelnościach wobec innego podmiotu będącego podmiotem inwestującym wyłącznie 

dlatego, że ten inny podmiot inwestujący: 

–  udziela porad inwestycyjnych klientowi i działa w jego imieniu lub 

–  zarządza portfelami na rzecz klienta i działa w jego imieniu do celów inwestowania 

aktywów finansowych zdeponowanych w imieniu klienta w instytucji finansowej innej 
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niż taki podmiot lub do celów zarządzania lub administrowania takimi aktywami 

finansowymi, 

b)  w przypadku instytucji finansowej niewymienionej w lit. a - jakikolwiek udział w kapitale, 

w tym w kapitale lub zyskach spółki osobowej będącej instytucją finansową oraz w 

aktywach netto funduszu inwestycyjnego przypadających na jednostkę uczestnictwa lub 

certyfikat inwestycyjny, lub w wierzytelnościach wobec danej instytucji finansowej, jeżeli 

dana kategoria udziałów została utworzona w celu uniknięcia raportowania, 

c)  pieniężne umowy ubezpieczenia i umowy renty, zawarte lub wykonywane przez instytucję 

finansową, z wyjątkiem niezwiązanych z inwestowaniem, niezbywalnych, 

natychmiastowo wypłacanych dożywotnich rent, o których mowa w ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zawieranych z osobą 

fizyczną, które skutkują wypłatą świadczenia emerytalnego lub rentowego w ramach 

rachunku wyłączonego z obowiązku raportowania na podstawie art. 31 ust. 2; 

39)  rachunku nieudokumentowanym - rozumie się przez to istniejący rachunek indywidualny 

posiadany przez osobę o nieustalonej rezydencji; 

40)  rachunku o niższej wartości - rozumie się przez to istniejący rachunek indywidualny, 

którego łączne saldo lub wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. nie przekraczają kwoty 

progowej 1 000 000 dolarów amerykańskich; 

41)  rachunku o wysokiej wartości - rozumie się przez to istniejący rachunek indywidualny, 

którego łączne saldo lub wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. lub na dzień 31 grudnia 

któregokolwiek z kolejnych lat przekraczają kwotę progową 1 000 000 dolarów 

amerykańskich; 

42)  rachunku powierniczym - rozumie się przez to rachunek obejmujący co najmniej jeden 

składnik aktywów finansowych przechowywany na rzecz innej osoby, z wyłączeniem 

umowy ubezpieczenia i umowy renty; 

43)  rachunku raportowanym - rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez 

raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby 

raportowanej lub pasywnego NFE kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę 

kontrolującą będącą osobą raportowaną, pod warunkiem że zostanie on zidentyfikowany 

jako taki rachunek na podstawie procedur należytej staranności; 

44)  raportującej instytucji finansowej - rozumie się przez to polską instytucję finansową, z 

wyjątkiem instytucji wymienionych w art. 32 ust. 1; 
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45)  TIN - rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny 

odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do 

identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL); 

46)  umowie renty - rozumie się przez to umowę, zgodnie z którą jedna ze stron zobowiązuje 

się względem drugiej do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie, ustalonym 

w całości lub w części lub przez określoną liczbę lat poprzez odniesienie się do 

oczekiwanej długości życia; 

47)  uznanym rynku papierów wartościowych - rozumie się przez to rynek papierów 

wartościowych podlegający w państwie siedziby tego rynku nadzorowi właściwego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym, na którym średnia roczna wartość obrotu 

akcjami, według stanu na koniec każdego z 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok 

kalendarzowy, w którym ustalenie jest dokonywane, wynosi co najmniej 1 000 000 000 

dolarów amerykańskich, przy czym jeżeli w ramach danego rynku papierów 

wartościowych wyodrębnione są inne rynki, na potrzeby dokonania ustalenia uwzględnia 

się wyłącznie rynek, na którym akcje danej spółki kapitałowej są notowane; 

48)  wartości pieniężnej - rozumie się przez to większą z następujących wartości: kwotę 

świadczenia, do uzyskania której ubezpieczający jest uprawniony w momencie wykupu 

lub wypowiedzenia umowy, określoną bez dokonywania potrąceń z tytułu wcześniejszej 

rezygnacji z umowy lub pożyczki pod zastaw polisy, lub kwotę, którą ubezpieczający 

może pożyczyć na mocy umowy lub w związku z umową; do wartości pieniężnej nie 

wlicza się kwoty należnej na podstawie umowy ubezpieczenia: 

a)  wyłącznie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, należnej na podstawie umowy 

ubezpieczenia na życie, 

b)  jako świadczenia z tytułu szkody na osobie, świadczenia z tytułu choroby lub innego 

świadczenia stanowiącego odszkodowanie z tytułu straty majątkowej poniesionej na 

skutek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, 

c)  jako zwrotu uprzednio wpłaconych składek z potrąceniem opłat z tytułu kosztów 

ubezpieczenia, zgodnie z umową ubezpieczenia inną niż inwestycyjna umowa 

ubezpieczenia na życie lub umowa renty, w związku z odstąpieniem od umowy lub 

wypowiedzeniem umowy, zmniejszeniem ryzyka ubezpieczeniowego w okresie trwania 
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umowy, lub zwrotu wynikającego z błędu księgowego lub podobnego błędu odnoszącego 

się do składki, 

d)  jako premii ubezpieczeniowej dla ubezpieczającego, innej niż premia wypłacana w 

przypadku wypowiedzenia umowy, pod warunkiem że premia ta dotyczy umowy 

ubezpieczenia, na podstawie której jedyne świadczenia należne to świadczenia określone 

w lit. b, 

e)  jako zwrotu składki z tytułu umowy ubezpieczenia, zgodnie z którą składka jest płatna 

przynajmniej raz w roku, jeżeli kwota składki nie przekracza kolejnej rocznej składki, 

która będzie należna z tytułu umowy; 

49)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948), a 

także zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, które 

zawierają pieniężną umowę ubezpieczenia lub umowę renty bądź są zobowiązane do 

dokonywania płatności z tytułu tych umów; 

50)  znormalizowanym systemie kodowania działalności gospodarczej - rozumie się przez to 

system kodujący używany do klasyfikowania przedsiębiorstw według rodzaju działalności 

do celów innych niż cele podatkowe, w tym Polską Klasyfikację Działalności. 

2. Uznaje się, że podmiot wykonuje głównie co najmniej jedną z czynności, o których mowa 

w ust. 1 pkt 29 lit. a, lub że przychody brutto podmiotu przypadają głównie na 

inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót tymi aktywami, o 

których mowa w ust. 1 pkt 29 lit. b, jeżeli przychody brutto danego podmiotu 

przypadające na odpowiednie czynności stanowią co najmniej 50% przychodów brutto 

tego podmiotu w krótszym z następujących okresów: 

1)   okresie 3 lat, kończącym się 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest 

dokonywane ustalenie tego udziału; 

2)   okresie istnienia tego podmiotu. 

3. Uznaje się, że rachunek finansowy jest prowadzony przez instytucję finansową: 

1)   w przypadku rachunku powierniczego - która przechowuje aktywa na rachunku, w tym 

instytucję finansową, która posiada aktywa we własnym imieniu, ale na rzecz posiadacza 

rachunku w takiej instytucji; 
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2)   w przypadku rachunku depozytowego - która jest zobowiązana do dokonywania płatności 

w odniesieniu do danego rachunku, z wyłączeniem przedstawiciela instytucji finansowej, 

bez względu na to, czy taki przedstawiciel jest instytucją finansową; 

3)   w przypadku jakiegokolwiek udziału w kapitale, w tym w kapitale lub w zyskach spółki 

osobowej będącej instytucją finansową oraz w aktywach netto funduszu inwestycyjnego 

przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, lub w 

wierzytelnościach wobec instytucji finansowej, w tym podmiotu inwestującego, 

stanowiącego rachunek finansowy - w której udział jest posiadany; 

4)   w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty - która jest zobowiązana 

do dokonywania płatności na podstawie danej umowy. 

4. Adresem głównego miejsca prowadzenia działalności podmiotu jest adres miejsca 

faktycznego zarządu, z tym że adresem głównego miejsca prowadzenia działalności 

podmiotu nie jest adres instytucji finansowej, w której podmiot ma rachunek, skrytkę 

pocztową lub adres wykorzystywany wyłącznie do celów korespondencji, chyba że taki 

adres jest jedynym adresem wykorzystywanym przez dany podmiot i pojawia się jako 

adres zarejestrowany w jego dokumentach organizacyjnych. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

listę państw uczestniczących, o których mowa w ust. 1 pkt 25 lit. b i c, w terminie do dnia 

15 października . 

 


