
Wrzesieñ 2008
Pranie brudnych pieniêdzy – projekt implementacji 
tzw. trzeciej Dyrektywy

Pod koniec sierpnia 2008 r. Ministerstwo 

Finansów opublikowa³o projekt zmiany 

ustawy o tzw. praniu brudnych pieniêdzy. 

Projekt jest obecnie rozpatrywany przez 

Komitet Europejski Rady Ministrów, 

nastêpnie zostanie skierowany do Komitetu 

Sta³ego Rady Ministrów, a po uzyskaniu 

jego akceptacji, do Sejmu RP. 

 

Celem nowelizacji jest m.in. implementacja 

dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 paŸdziernika 

2005 r. w sprawie przeciwdzia³ania korzystaniu 

z systemu finansowego w celu prania pieniêdzy 

oraz finansowania terroryzmu, zwanej „trzeci¹ 

Dyrektyw¹” („Dyrektywa”). 

Termin implementacji Dyrektywy min¹³ 

w grudniu 2007 r., zatem prace nad nowelizacj¹ 

polskiej ustawy powinny zostaæ ukoñczone jak 

najszybciej. 

Najwa¿niejsze zmiany:

Rozszerzenie katalogu podmiotów 

    obowi¹zanych - przepisami ustawy objêto 

    wszystkie instytucje finansowe (zarówno 

    maj¹ce siedzibê na terytorium RP jak 

    i oddzia³ów zagranicznych instytucji 

    finansowych) i kredytowe, a tak¿e podmioty 

    uprawnione do us³ugowego prowadzenia 

    ksi¹g oraz instytucje prowadz¹ce dzia³alnoœæ 

    w zakresie przekazów pieniê¿nych,

Wprowadzenie obowi¹zku identyfikacji 

    tzw. podmiotów odnosz¹cych rzeczywiste 

    korzyœci tj. osób fizycznych posiadaj¹cych 

    powy¿ej 25% udzia³ów lub akcji osoby prawnej 

    dokonuj¹cej transakcji,

•    

•    

Okreœlenie katalogu tzw. œrodków 

    bezpieczeñstwa finansowego 

    (tzw. „due diligence measures”), które maj¹ 

    byæ stosowane wobec klientów. Nale¿¹ do 

    nich m. in. istniej¹cy ju¿ obowi¹zek 

    identyfikacji oraz nowy obowi¹zek weryfikacji 

    to¿samoœci klienta. 

    Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wyszczególniono 

    okolicznoœci, od których zale¿y stosowanie 

    z³agodzonych b¹dŸ wzmo¿onych œrodków 

    bezpieczeñstwa finansowego. 

Czas na dostosowanie procedur

Od momentu wejœcia w ¿ycie nowelizacji, 

podmioty obowi¹zane bêd¹ mia³y 6 miesiêcy 

na dostosowanie swoich procedur wewnêtrznych 

do nowych wymagañ. 

Z wyj¹tkiem nielicznych postanowieñ,  ustawa 

ma wejœæ w ¿ycie 14 dni od dnia jej og³oszenia.  

•    

•    

Wprowadzenie obowi¹zku identyfikacji 

    tzw. osób zajmuj¹cych eksponowane 

    stanowiska polityczne, przy czym nale¿y 

    zwróciæ uwagê, i¿ chodzi tu o zagraniczne 

    osoby fizyczne,

Wprowadzenie definicji „banku 

    fikcyjnego” w celu wprowadzenia zakazu 

    dokonywania transakcji z takim podmiotem,

•    
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