
 

 

USTAWA 

z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
 

Rozdział  1  

Przepisy ogólne 

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]  

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

Art.  2.  [Instytucje obowiązane; definicje legalne]  

1.  Instytucjami obowiązanymi są: 

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 lub dzierżawy nieruchomości lub ich 

części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro; 

Rozdział  5  

Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych 

 

Art.  33.  [Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu]  

1.  Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. 

(…) 

Art.  34.  [Zakres środków bezpieczeństwa finansowego]  

1.  Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: 

1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; 

2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu: 

a) weryfikacji jego tożsamości, 

b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

3) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i 

zamierzonego charakteru; 

4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym: 

a) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że 

transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej 

przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

związanym z tym klientem, 

b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w 

przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 

c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych 

są na bieżąco aktualizowane. 

2.  Instytucje obowiązane, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

identyfikują osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikują jej tożsamość i umocowanie 

do działania w imieniu klienta. 

3.  Instytucje obowiązane dokumentują zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki 

bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. Na żądanie organów, o których mowa w art. 130, instytucje 

obowiązane wykazują, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną 

zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego. 



 

 

4.  Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą 

przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w 

jego imieniu oraz sporządzać ich kopie. 

5.  Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej instytucje 

obowiązane informują klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach 

instytucji obowiązanej wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych. 

6.  (uchylony). 

 

Art.  36.  [Identyfikacja klienta]  

1.  Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku: 

1) osoby fizycznej: 

a) imienia i nazwiska, 

b) obywatelstwa, 

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - 

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, 

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, 

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną, 

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; 

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

a) nazwy (firmy), 

b) formy organizacyjnej, 

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności, 

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru 

i daty rejestracji, 

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

2.  Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i 

b, w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną - również danych, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. c-e. 

3.  Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d. 

 

Art.  37.  [Weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego]  

Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta 

rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu 

stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z 

właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i 

niezależnego źródła. 

 

Art.  41.  [Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego]  

1.  W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa 

finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1: 

1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych; 

2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej; 

3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego; 

4) rozwiązuje stosunki gospodarcze. 


