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USTAWA
z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu1 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 593; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 655, poz. 835, poz. 2180, poz. 2185)

 1 Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2015/849 

z  20.05.2015  r. w  sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komi-
sji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73, Dz.Urz. UE L 156 z 2018 r., s. 43 oraz Dz.Urz. UE L 334 z 2019 r., 
s. 155);

2) służy stosowaniu: rozporządzenia Ra dy (WE) nr 2580/2001 z 27.12.2001 r. w sprawie szczególnych środ-
ków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalcza-
nie terroryzmu (Dz.Urz. UE L 344, s. 70, ze zm.), rozporządzenia Rady (WE ) nr 881/2002 z 27.05.2002 r. 
wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz.Urz. UE L 139, s. 9, ze zm.), roz-
porządzenia (WE) nr 1889/200 5 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie kontroli 
środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.Urz. UE L 309, s. 9), 
rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z 1 .08.2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afga-
nistanie (Dz.Urz. UE L 199, s. 1, ze zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z 2.05.20 13 r. usta-
nawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami 
nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.Urz. UE L 122, s. 1 oraz Dz.Urz. UE L 17 z 2017 r., s. 52), 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 5/847 z 20.05.2015 r. w sprawie informacji 
towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.Urz. 
UE L 141, s. 1).

_____
Odnośnik zmieniony przez przez art. 1 pkt 1 ustawy z 30.03.2021 r. (Dz.U. poz. 815) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 15.05.2021 r.
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 Art. 1. [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:
 1) zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu;
 2) warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obo-

wiązane.

 1. Komentowany przepis określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money 
Laundering – AML) oraz fi nansowaniu terroryzmu, jak również warunki wykonywania 
działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane. W ustawie z 1.03.2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu, która stanowi implemen-
tację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu fi nansowego do prania pieniędzy lub fi nanso-
wania terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV), określono praktycznie wszystkie aspekty 
dotyczące tego obszaru, w tym zasady wykonywania obowiązków przez szeroki katalog 
instytucji obowiązanych, m.in. w zakresie środków bezpieczeństwa fi nansowego. Okre-
ślono w niej także wymagania dla niektórych kategorii przedsiębiorców, jak np. dostawcy 
w zakresie walut wirtualnych, którzy podlegają specyfi cznym wymogom, m.in. w zakresie 
obowiązku rejestracji we właściwym rejestrze.

 2. Jednocześnie sama ustawa nie defi niuje pojęć prania pieniędzy oraz fi nansowania terro-
ryzmu, odsyłając w tym zakresie odpowiednio do art. 299 i 165a k.k. Zgodnie z art. 299 
§ 1 k.k.: „Kto środki płatnicze, instrumenty fi nansowe, papiery wartościowe, wartości 
dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące 
z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, 
przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, poma-
ga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które 
mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub 
miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze 
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pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Katalog czynności, które mogą stanowić 
pranie pieniędzy, jest więc stosunkowo szeroki i w pewnym uproszczeniu można stwier-
dzić, że są to wszystkie czynności, które mają na celu doprowadzenia do sytuacji, w której 
określone wartości, w tym środki płatnicze czy instrumenty fi nansowe, będą traktowane 
jako środki niepochodzące z przestępstwa. Grupa Specjalna do spraw Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force – FATF) defi niuje pranie pieniędzy jako 
procesowanie (lub przetwarzanie) dochodów pochodzących z przestępstwa w celu ukrycia 
ich nielegalnego pochodzenia1, a przez to wprowadzenie ich do legalnego obrotu.

 3. Z kolei fi nansowanie terroryzmu, zgodnie z art. 165a k.k., to gromadzenie, przekazywanie 
lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów fi nansowych, papierów wartościo-
wych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nie-
ruchomości w zamiarze sfi nansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub 
przestępstw określonych  w art. 120, 121, 136, 166, 167, 171, 252, 255a lub 259a k.k., które 
można określić jako zbliżone do działań o charakterze terrorystycznym. Za przestępstwa 
z tego katalogu grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

 4. Powyższe defi nicje determinują tym samym czynności prania pieniędzy i fi nansowania 
terroryzmu i będą miały istotne znaczenie dla samych instytucji obowiązanych, które zo-
stały obarczone wymogami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz fi nansowaniu terroryzmu. Będzie to zatem miało konsekwencje m.in. dla samego 
procesu oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i fi nansowania terroryzmu.

 5. Ustawa, jak już wspomniano, określa także warunki wykonywania działalności gospo-
darczej przez niektóre instytucje obowiązane, nakład ając dodatkowe ograniczenia zwią-
zane nie tylko ze wspomnianą rejestracją, ale także posiadaniem stosownej wiedzy czy 
kompetencji. Nie ma bowiem wątpliwości, że nałożenie na pewne kategorie podmiotów 
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i fi nansowaniu terrory-
zmu stanowi pewne ograniczenie w zakresie swobody działalności gospodarczej, choć 
uzasadnione bez wątpienia potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
fi nansowego, jak również porządku publicznego.

 6. Na dzień sporządzania niniejszego Komentarza ustawa o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz fi nansowaniu terroryzmu wraz z Kodeksem karnym oraz niewiążącymi aktami 
tzw. prawa miękkiego, jak rekomendacje czy wytyczne, kompleksowo określała zagadnie-
nia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu, które mają 
istotne znaczenie dla stabilności systemu fi nansowego i bezpieczeństwa obrotu gospodarcze-
go, ale także porządku publicznego. Podkreślenia wymaga jednak, że zagadnienia związane 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu podlegają nieustannym 
zmianom, również w kontekście rozwoju nowych technologii, jak technologia rozproszonego 

 1 https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ (dostęp: 19.07.2022 r.). 
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rejestru czy łańcucha bloków, wykorzystania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz za-
awansowanej analityki danych, które z jednej strony mogą poprawiać efektywność i skutecz-
ność działań zmierzających do eliminacji lub obniżenia ryzyka z zakresu prania pieniędzy 
i fi nansowania terroryzmu, a z drugiej – mogą stanowić źródło potencjalnie wyższego ryzy-
ka, jak np. w przypadku walut wirtualnych, które mogą służyć do realizacji tego procederu. 
Z tego względu istotne jest zwiększanie świadomości oraz budowanie z asobów pozw alają-
cych na lepszą realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz fi nansowaniu terroryzmu zarówno po stronie instytucji obowiązanych, jak i organów 
odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy.

 7. Zauważyć należy, że sama ustawa jak i dyrektywa AML IV (wraz z jej kolejnymi zmiana-
mi) jako fundament wskazują istotną zasadę podejścia opartego na ryzyku, na co słusznie 
zwracają uwagę A. Górski i M. Królikowski2, którą należy rozumieć jako „konieczność 
identyfi kacji, zrozumienia i ograniczenia przez państwa członkowskie i Unię dotyczącego 
je ryzyka w zakresie prania pieniędzy i fi nansowania terroryzmu” (motyw 23 preambuły 
dyrektywy AML IV). Zasada ma istotne przełożenie także na same instytucje obowiąza-
ne, które muszą dokonywać własnej oceny ryzyka występowania zagrożeń związanych 
z praniem pieniędzy i fi nansowaniem terroryzmu, a także podejmować właściwe działania 
zmierzające do co najmniej ograniczenia konsekwencji ich wystąpienia. W całej ustawie 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu wielokrotnie znaj-
dziemy odniesienia do tej zasady. Pamiętać jednocześnie należy, że wyrazem jej realizacji 
jest nie tylko stosowanie podwyższonych standardów (np. wzmożone środki bezpieczeń-
stwa fi nansowego), ale także mniej „dolegliwych”, jeżeli ryzyko prania pieniędzy zostało 
uznane za niższe. Oznacza to, że instytucje obowiązane powinny przykładać szczególną 
wagę do tworzonych przez siebie rozwiązań o charakterze organizacyjno-technicznym, 
w tym polityk i procedur, aby możliwe było właściwe identyfi kowanie ryzyka i reagowanie 
w sposób adekwatny do zagrożenia. Nieodpowiednie wdrożenie procesów z tym związa-
nych może stanowić ryzyko dla instytucji obowiązanej, np. w związku z niewykryciem 
transakcji podlegającej zgłoszeniu, jak też może stanowić nieproporcjonalne ograniczenie 
dostępności do produktów i usług przez klientów danej instytucji obowiązanej.

 Art. 2. [Instytucje obowiązane; defi nicje]

1. Instytucjami obowiązanymi są:
 1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji 

kredytowych, instytucje fi nansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz oddziały instytucji fi nansowych niemających siedziby na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpn ia 
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447);

 2 A. Górski, M. Królikowski [w:] Us tawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021, art. 1. 
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 2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5  listopada 
2009 r.  o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1844, 2140 i 2447);

 3) krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, 
oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych 
instytucji pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług 
płatniczych oraz agenci rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140);

 4) fi rmy inwestycyjne, banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumen tami fi nansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 
680, 1505, 1595 i 2140) oraz oddziały zagranicznych fi rm inwestycyjnych w ro-
zumieniu tej ustawy, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

 5) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, 
oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z  2022 r. poz. 170), a także spółki handlo-
we, o których mowa w art. 50a tej ustawy;

 6) spółki prowadzące rynek regulowany – w zakresie, w j akim prowadzą platformę 
aukcyjną, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami fi nansowymi;

 7) fu ndusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz 
oddziały zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwes tycyjnymi 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140);

 8) zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność, o  której mowa w  dziale I  za-
łącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021   r. poz. 1130, 2140 i 2328), w tym krajowe zakłady 
ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą 
w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz oddziały zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej;

 9) pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpiecze-
niowego w zakresie ubezpieczeń wymienionych w dziale I załącznika do ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz oddziały zagranicznych pośredników wykonujących  takie czynności ma-
jące siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem agenta 
ubezpieczeniowego, który jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym czyn-
ności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń 
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w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 wrześ-
nia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie pobiera 
od klienta składki ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpi eczeń kwot należ-
nych klientowi;

 10) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółka, której Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności 
z zakresu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami fi nansowymi, w zakresie, w jakim prowadzą rachunki 
papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze;

 11) przedsiębiorcy pro wadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 
27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309), inni przedsiębiorcy 
świadczący usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, 
niebędący innymi instytucjami obowią zanymi, oraz oddziały przedsiębiorców 
zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

 12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu 
usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;

 13) notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, 
obejmujących:
a) przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub 

darow iznę ruchom ości lub nieruchomości,
b) zawarcie umowy działu  spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty 

w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku 
wspólnego,

c) przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użyt-
kowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu,

d) wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki,
e) zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do 

spółki albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego,
f) przekształcenie lub połączenie spółek,
g) zbycie przedsiębiorstwa,
h) zbycie udziałów w spółce;

 13a) notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy z dnia 
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320 oraz 
z 2021 r. poz. 1177);

 14) adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakre-
sie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa 
podatkowego dotyczące:
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