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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 333) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest prawidłowe wdrożenie przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 

dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego 

do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE 

i 2013/36/UE, zwanej dalej „dyrektywą 2018/843”, a ponadto uzupełnienie wdrożenia 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE 

oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. W tym celu procedowana ustawa zmienia: 

1) ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu; 

2) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

3) ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe; 

4) ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

5) ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; 

6) ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych; 

7) ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 
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Największy zakres zmian dotyczy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności dotyczą one: 

1) rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o warunki wykonywania działalności 

gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane; 

2) rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych; 

3) rozszerzenia zakresu rocznego sprawozdania przedstawianego przez Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej Prezesowi Rady Ministrów; 

4) rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka; 

5) rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa 

finansowego przez instytucje zobowiązane; 

6) rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane 

wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego; 

7) rozszerzenia ustawy o przepisy dotyczące nadzoru nad instytucjami obowiązanymi 

w zakresie stosunków tych instytucji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka; 

8) rozszerzenie ustawy o przepisy chroniące pracowników lub współpracowników 

instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

9) uzupełnienia przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych;  

10) uzupełnienia przepisów dotyczących udostępniania innym podmiotom informacji 

posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 

11) uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące współpracy właściwych polskich organów 

z właściwymi organami innych państw członkowskich; 

12)  uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące działalności regulowanej na rzecz spółek lub 

trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych; 

13)  rozszerzenia czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary 

administracyjne. 

Zmiany pozostałych ustaw sprowadzają się w szczególności do: 

1) określenia wymogów wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami; 

2) określenia wymogów dotyczących wykonywania działalności kantorowej; 

3) wprowadzenia przepisów o współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi 

organami nadzoru nad rynkiem finansowym oraz jednostkami analityki finansowej 
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z państw członkowskich UE oraz z państw niebędących państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

4) przyznania organom Krajowej Administracji Skarbowej dostępu do zbiorów danych 

gromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, 

państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne. 

  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 19 stycznia 2021 r. 

(druk sejmowy nr 909).  

W dniu 25 stycznia 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie 

przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 914). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 26. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 lutego 

2021 r. Sejm skierował ponownie projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu 

przedstawienia sprawozdania (druk sejmowy nr 914–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 432 posłów, przy 4 głosach wstrzymujących się i 14 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie – zgodnie z proponowanym art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucją 

obowiązaną są pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. d wdrażanej 

dyrektywy 2015/849, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. b dyrektywy 

2018/843, instytucją obowiązaną są pośrednicy w obrocie nieruchomościami, w tym 

jeśli działają w charakterze pośredników w wynajmowaniu nieruchomości, ale tylko 

w odniesieniu do transakcji, w przypadku których miesięczny czynsz wynosi co 

najmniej 10 000 EUR. Jak z powyższego wynika omawiany przepis krajowy odbiega od 

rozwiązania przyjętego w dyrektywie, którą wdraża. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret trzecim, pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 1990 oraz 

z 2021 r. poz. 11, 234 i …), z wyłączeniem czynności pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu 

nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony 

w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;”. 

 

2. Art. 1 pkt 4 lit. b tiret czwarte – proponowany art. 2 ust. 2 pkt 12a wprowadza do ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definicję określenia 

„państwo członkowskie”, rozumiane jako państwo członkowskie UE oraz państwo 

członkowskie EFTA – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

W związku z tym proponuje się rozszerzenie ustawy o definicję drugiego rodzaju 

państwa, do którego odwołują się jej przepisy – „państwa trzeciego”. Rozwiązanie to 

zapewni zachowanie poprawnej relacji między znaczeniem wskazanych rodzajów 

państw, w szczególności, że w kontekście przepisów krajowych państwem trzecim, jako 

takim, powinno być uznane każde państwo niebędące Rzecząpospolitą Polską. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b w tiret czwartym: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 12a” zastępuje się wyrazami „pkt 12a i 12b”, 

b) dodaje się pkt 12b w brzmieniu: 

„12b) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące państwem 

członkowskim;”. 

 

3. Art. 1 pkt 44 – w art. 1 pkt 44 ustawy należy uzupełnić o wskazanie ustępu, którego 

dotyczy zmiana art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. Jak się wydaje w rozpatrywanym przypadku chodzi o zmianę ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 44 wyrazy „w art. 72 we wprowadzeniu do wyliczenia” zastępuje się wyrazami 

„w art. 72 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia”. 

 

4. Art. 1 pkt 57 – w proponowanym art. 129f ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyrazy „numer identyfikacji podatkowej 
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(NIP)” proponuje się zastąpić wyrazem „NIP”. Pozwoli to na zachowanie konsekwencji 

terminologicznej w zakresie odwoływania się w przepisach zmienianej ustawy do 

numeru identyfikacji podatkowej. Należy zwrócić uwagę, że określenie „numer 

identyfikacji podatkowej (NIP)” zostało użyte w zmienianej ustawie tylko raz, i to 

w przepisie, który po raz pierwszy odwołuje się do tego numeru (art. 36 ust. 1 pkt 1 

lit. f). Pozostałe przepisy zmienianej ustawy posługują się już konsekwentnie wyrazem 

„NIP”, co znajduje odzwierciedlenie i w innych przepisach zmienianej ustawy, np. 

art. 56 pkt 1 lit. e. Analogiczna uwaga dotyczy proponowanego art. 129h pkt 3, art. 129r 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 57, w art. 129f w ust. 1 w pkt 2, w art. 129h w pkt 3 oraz w art. 129r w ust. 1 

w pkt 2 wyrazy „numer identyfikacji podatkowej (NIP)” zastępuje się wyrazem „NIP”. 

 

5. Art. 1 pkt 57 – w proponowanym art. 129j ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu wyrazy „rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego” należy zastąpić wyrazami „rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym”, zgodnie z terminologią przyjętą w innych przepisach tej ustawy na 

odwoływanie się do nazwy tego rejestru (np. w proponowanych art. 129f ust. 1 pkt 2  

i art. 129h pkt 3). Analogiczna uwaga dotyczy proponowanego art. 129v tej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 57, w art. 129j oraz w art. 129v wyrazy „rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego” zastępuje się wyrazami „rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym”. 

 

6. Art. 2 pkt 2 – proponowany art. 198b ust. 1 pkt 2a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przewiduje karę grzywny w wysokości do 50 000 zł (wykroczenie) 

dla tego kto wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa 

w art. 180 ust. 3, z naruszeniem warunku, o którym mowa w dodawanym art. 180a. 

Oznacza to, że odpowiedzialność ta będzie mieć zastosowanie tylko do osób fizycznych, 

ponieważ podmiotem wykroczenia nie może być ani osoba prawna ani jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Takie rozwiązanie budzi zasadnicze 

wątpliwości. Trudno bowiem uznać za sprawiedliwe, i zgodne z zasadą równości wobec 

prawa, rozwiązanie, w którym za naruszenie tych przepisów ponosi odpowiedzialność 
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tylko jedna grupa podmiotów wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami – osoby fizyczne. W związku z tym za zasadne należałoby 

uznać zastąpienie omawianej odpowiedzialności karą pieniężną. Wyczerpująca 

propozycja poprawki, uwzględniająca wysokość kary pieniężnej, zostanie przedstawiona 

po zajęciu stanowiska przez przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po art. 198e dodaje się art. 198f w brzmieniu: 

„Art. 198f. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami z naruszeniem warunku, o którym mowa w art. 180a, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od ….. do …… przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym 

stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się 

odpowiednio.”.”. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


