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Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady oraz tryb przeciw-
dzia∏ania wprowadzaniu do obrotu finansowego war-
toÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ oraz obowiàzki podmiotów
uczestniczàcych w obrocie finansowym w zakresie gro-
madzenia i przekazywania informacji.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) instytucji obowiàzanej — rozumie si´ przez to ban-
ki, oddzia∏y banków zagranicznych, domy makler-
skie, banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà i in-
ne podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowy-
mi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94,
poz. 1037, Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1191),
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.,
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier
losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automa-
tach, zak∏ady ubezpieczeƒ, poÊredników ubezpie-
czeniowych i g∏ówne oddzia∏y zagranicznych zak∏a-
dów ubezpieczeƒ, fundusze inwestycyjne, towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych i towarzystwa
funduszy powierniczych, powszechne towarzy-
stwa emerytalne, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe, Poczt´ Polskà, przedsi´biorstwa 
leasingowe i factoringowe, rezydentów prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç kantorowà, którzy w zwiàzku
z prowadzonà przez siebie dzia∏alnoÊcià uczestni-
czà w obrocie wartoÊciami majàtkowymi, notariu-
szy w zakresie czynnoÊci notarialnych, dotyczàcych
obrotu tymi wartoÊciami, a tak˝e przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednic-
twa w obrocie nieruchomoÊciami,

2) transakcji — rozumie si´ przez to wp∏aty i wyp∏aty
gotówkowe, przeniesienie w∏asnoÊci lub posiada-
nia wartoÊci majàtkowych, zamian´ wierzytelnoÊci
na akcje lub udzia∏y, a tak˝e dokonywanie tych
czynnoÊci we w∏asnym lub cudzym imieniu, na
swój lub cudzy rachunek,

3) wartoÊciach majàtkowych — rozumie si´ przez to
Êrodki p∏atnicze, papiery wartoÊciowe lub inne
wartoÊci dewizowe, prawa majàtkowe albo mienie
ruchome lub nieruchome,

4) rachunku — rozumie si´ przez to rachunek banko-
wy, rachunek papierów wartoÊciowych i rachunek
pieni´˝ny, s∏u˝àcy do jego obs∏ugi,

5) wstrzymaniu transakcji — rozumie si´ przez to
wprowadzenie ograniczeƒ w dysponowaniu i ko-
rzystaniu z wartoÊci majàtkowych, w szczególnoÊci
z wyp∏at, przenoszenia w∏asnoÊci lub zamiany
przez w∏aÊciciela, beneficjenta lub instytucje obo-
wiàzane oraz inne osoby dzia∏ajàce we w∏asnym
lub cudzym imieniu, na swój lub cudzy rachunek.

Rozdzia∏ 2

Organy w∏aÊciwe w sprawach zapobiegania wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych
pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êró-

de∏

Art. 3. 1. Organami administracji rzàdowej w∏aÊci-
wymi w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzà-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏, zwany-
mi dalej „organami informacji finansowej”, sà: 

1) minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, jako naczelny organ informacji finansowej,

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany
dalej „Generalnym Inspektorem”.

2. Generalnego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji fi-
nansowych Prezes Rady Ministrów.

3. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Finansów.

4. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania
przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodr´bnionej
w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów.

Art. 4. Do zadaƒ Generalnego Inspektora nale˝y
uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowa-
nie informacji w trybie okreÊlonym w ustawie oraz po-
dejmowanie dzia∏aƒ w celu przeciwdzia∏ania wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych
pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êró-
de∏, a w szczególnoÊci:

1) badanie przebiegu transakcji, o których Generalny
Inspektor zosta∏ powiadomiony na zasadach okre-
Êlonych w ustawie, 

2) inicjowanie procedury wstrzymywania transakcji,
co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ̋ e
ich przedmiotem sà wartoÊci majàtkowe pochodzà-
ce z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏, oraz
informowanie uprawnionych organów o dokona-
niu lub mo˝liwoÊci dokonania takich transakcji, 
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3) opracowywanie i przekazywanie uprawnionym or-
ganom dokumentów, uzasadniajàcych podejrzenie
pope∏nienia przest´pstwa, 

4) inicjowanie i podejmowanie innych dzia∏aƒ, obej-
mujàcych przeciwdzia∏anie wykorzystywaniu pol-
skiego obrotu finansowego do legalizacji docho-
dów pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnio-
nych êróde∏, w tym szkolenie pracowników instytu-
cji obowiàzanych w zakresie zadaƒ na∏o˝onych na
te instytucje,

5) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów
ustawy,

6) wspó∏praca z zagranicznymi instytucjami, zajmujà-
cymi si´ zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzà-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏.

Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych oraz Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw instytucji fi-
nansowych, mogà delegowaç pracowników lub funk-
cjonariuszy jednostek i organów im podleg∏ych lub
przez nich nadzorowanych do pracy w jednostce, o któ-
rej mowa w art. 3 ust. 4.

2. Szczegó∏owe warunki i tryb delegowania funk-
cjonariuszy jednostek i organów podleg∏ych ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych lub przez nie-
go nadzorowanych regulujà odr´bne przepisy. 

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw instytucji finanso-
wych mo˝e wyznaczyç ˝o∏nierzy zawodowych do pe∏-
nienia s∏u˝by w jednostce, o której mowa w art. 3 
ust. 4.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb i warunki oddelegowania
funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa, w tym da-
ne, jakie powinien zawieraç wniosek, z którym Gene-
ralny Inspektor wyst´puje o oddelegowanie funkcjona-
riusza, z uwzgl´dnieniem stanowiska przeznaczonego
dla oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym
stanowisku zadaƒ i obowiàzków oraz proponowanego
uposa˝enia, dane, jakie powinien zawieraç rozkaz per-
sonalny o oddelegowaniu, z uwzgl´dnieniem warun-
ków i czasu trwania oddelegowania, a tak˝e rodzaje
przys∏ugujàcych oddelegowanemu funkcjonariuszowi
uprawnieƒ i Êwiadczeƒ oraz zasady wyp∏acania uposa-
˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, z uwzgl´dnie-
niem podzia∏u na uposa˝enia i nale˝noÊci wyp∏acane
przez jednostk´ organizacyjnà Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa oraz jednostk´ organizacyjnà, do której funkcjo-
nariusz zosta∏ oddelegowany.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb i warunki oddelegowania pracowni-
ków jednostek i organów mu podleg∏ych, w tym dane,
jakie powinien zawieraç wniosek, z którym Generalny
Inspektor wyst´puje o oddelegowanie, z uwzgl´dnie-

niem stanowiska przeznaczonego dla oddelegowane-
go, zakresu wykonywanych na tym stanowisku zadaƒ
i obowiàzków oraz proponowanego uposa˝enia, a tak-
˝e rodzaje przys∏ugujàcych oddelegowanemu upraw-
nieƒ i Êwiadczeƒ oraz zasady wyp∏acania uposa˝enia
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u na uposa˝enia i nale˝noÊci wyp∏acane przez jed-
nostk´ delegujàcà oraz jednostk´ organizacyjnà, do
której pracownik zosta∏ oddelegowany.

6. Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania przy
wyznaczaniu ˝o∏nierzy zawodowych do pe∏nienia s∏u˝-
by w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a tak˝e
szczegó∏owe zasady przyznawania uposa˝enia oraz in-
nych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych w czasie pe∏nienia
s∏u˝by w tej jednostce okreÊla ustawa z dnia 30 czerw-
ca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106,
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117
oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7).

Art. 6. 1. Organy informacji finansowej, pracowni-
cy jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, oraz delego-
wani do pracy w tej jednostce sà obowiàzani chroniç
informacje prawnie chronione, z którymi zapoznali si´
w toku wykonywanych czynnoÊci s∏u˝bowych, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1,
obowiàzuje równie˝ po ustaniu zatrudnienia lub stosun-
ków prawnych wynikajàcych z delegowania do pracy.

Art. 7. W przypadku prowadzenia post´powania
kontrolnego w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o Najwy˝szej Izbie Kontroli, Generalny In-
spektor udost´pnia kontrolerom informacje uzyskane
w wyniku realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 4, na
podstawie odr´bnego upowa˝nienia Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli.

Rozdzia∏ 3 

Obowiàzek rejestracji transakcji i osób dokonujàcych
transakcji

Art. 8. 1. Instytucja obowiàzana przyjmujàca dys-
pozycj´ (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transak-
cji, której równowartoÊç przekracza 10 000 EURO, za-
równo je˝eli jest to transakcja prowadzona w ramach
operacji pojedyƒczej, czy te˝ w ramach kilku operacji,
je˝eli okolicznoÊci wskazujà, ˝e sà one ze sobà powià-
zane, ma obowiàzek zarejestrowaç takà czynnoÊç.

2. Przy ustalaniu równowartoÊci w EURO, o której
mowa w ust. 1, stosuje si´ Êredni kurs Narodowego
Banku Polskiego dla danej waluty, obowiàzujàcy
w dniu dokonywania transakcji.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 dotyczy równie˝
transakcji, gdy jej okolicznoÊç wskazuje, ˝e Êrodki
mogà pochodziç z nielegalnych lub nieujawnionych
êróde∏, bez wzgl´du na wartoÊç transakcji i jej charak-
ter.
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4. Rejestr transakcji, o których mowa w ust. 1 i 3,
wraz z dokumentami dotyczàcymi zarejestrowanej
transakcji, przechowywany jest przez okres 5 lat, liczàc
od pierwszego dnia roku nast´pujàcego po roku, w któ-
rym dokonano ostatniego zapisu zwiàzanego z trans-
akcjà. W przypadku likwidacji, po∏àczenia, podzia∏u lub
przekszta∏cenia instytucji obowiàzanej, do przechowy-
wania rejestrów i dokumentacji stosuje si´ przepisy
art. 76 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunko-
woÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183,
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754,
Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668,
Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9,
poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186).

Art. 9. 1. W celu wykonania obowiàzku rejestracji
instytucje obowiàzane dokonujà identyfikacji swoich
klientów w ka˝dym przypadku z∏o˝enia pisemnej lub
ustnej dyspozycji (zlecenia).

2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli
— ustalenie i zapisanie cech dokumentu, stwier-
dzajàcego na podstawie odr´bnych przepisów to˝-
samoÊç, lub paszportu, a tak˝e imienia, nazwiska,
imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, obywa-
telstwa oraz adresu osoby dokonujàcej transakcji
i osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana
jest transakcja, oraz numeru PESEL,

2) w przypadku osób prawnych — zapisanie aktual-
nych danych z wyciàgu z rejestru sàdowego lub in-
nego dokumentu, wskazujàcego form´ organizacyj-
nà osoby prawnej, siedzib´ i jej adres oraz aktualne-
go dokumentu, potwierdzajàcego umocowanie
osoby przeprowadzajàcej transakcj´ do reprezento-
wania tej osoby prawnej, a tak˝e danych okreÊlo-
nych w pkt 1, dotyczàcych osoby reprezentujàcej,

3) w przypadku jednostek organizacyjnych, niemajà-
cych osobowoÊci prawnej — zapisanie danych
z dokumentu, wskazujàcego form´ organizacyjnà
i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzajà-
cego umocowanie osób przeprowadzajàcych
transakcj´ do reprezentowania tej jednostki, a tak-
˝e danych okreÊlonych w pkt 1, dotyczàcych osoby
reprezentujàcej.

3. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy tak-
˝e beneficjentów transakcji i obejmuje ustalenie i zapi-
sanie ich to˝samoÊci oraz adresu. 

4. Informacje obj´te identyfikacjà przechowywane
sà przez okres 5 lat, liczàc od pierwszego dnia roku na-
st´pujàcego po roku, w którym dokonano ostatniego
zapisu zwiàzanego z transakcjà. W przypadku likwida-
cji, po∏àczenia, podzia∏u lub przekszta∏cenia instytucji
obowiàzanej, do przechowywania rejestrów i doku-
mentacji stosuje si´ przepisy art. 76 ustawy, o której
mowa w art. 8 ust. 4.

Art. 10. Na pisemne ˝àdanie Generalnego Inspek-
tora instytucja obowiàzana udost´pnia dokumenty do-

tyczàce transakcji obj´tych przepisami ustawy. Udo-
st´pnianie polega w szczególnoÊci na przekazywaniu
informacji o zawartoÊci dokumentów, przekazywaniu
ich potwierdzonych kopii lub udost´pnianiu odpo-
wiednich dokumentów do wglàdu upowa˝nionym pra-
cownikom w celu sporzàdzenia notatek bàdê kopii. 

Rozdzia∏ 4

Zasady przekazywania informacji przez instytucje
obowiàzane

Art. 11. 1. Instytucje obowiàzane przekazujà Gene-
ralnemu Inspektorowi informacje o transakcjach, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 i 3, wykorzystujàc elektronicz-
ne noÊniki informacji lub dostarczajàc kopie rejestrów,
o których mowa w art. 8 ust. 4. 

2. Obowiàzek rejestracji i powiadamiania General-
nego Inspektora nie dotyczy transakcji dokonywanych
przez paƒstwowe i samorzàdowe jednostki bud˝eto-
we, w zwiàzku z wykonywaniem bud˝etu.

Art. 12. 1. Informacja o dokonanej transakcji, o któ-
rej mowa w art. 11 ust. 1, powinna zawieraç w szcze-
gólnoÊci nast´pujàce dane:

1) dat´ i miejsce dokonanej transakcji,

2) imi´, nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców,
dat´ i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz
cechy dokumentu, na podstawie którego dokona-
no identyfikacji osoby dokonujàcej transakcji,

3) kwot´, walut´ i rodzaj transakcji,

4) numer rachunku, który wykorzystany zosta∏ do do-
konania transakcji, oraz dane dotyczàce posiada-
cza lub dysponenta tego rachunku,

5) dane osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej,
w imieniu której dokonana zosta∏a transakcja,

6) to˝samoÊç lub nazw´ i adres beneficjenta transak-
cji.

2. Dane z rejestrów transakcji, zawierajàce informa-
cje okreÊlone w ust. 1, powinny zostaç przes∏ane lub
przekazane z wykorzystaniem elektronicznych noÊni-
ków informacji do Generalnego Inspektora niezw∏ocz-
nie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia prze-
prowadzenia transakcji.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego, okreÊla w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4, spo-
sób jego prowadzenia oraz tryb dostarczenia da-
nych z rejestru Generalnemu Inspektorowi,

2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi in-
formacji o transakcjach, o których mowa w art. 8
ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu elektronicznych no-
Êników informacji.
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Art. 14. 1. Organy kontroli skarbowej, organy po-
datkowe i celne, a tak˝e organy inspekcji celnej infor-
mujà niezw∏ocznie Generalnego Inspektora o wszel-
kich ujawnionych w toku swojej dzia∏alnoÊci okoliczno-
Êciach, mogàcych wskazywaç na prowadzenie dzia∏aƒ,
majàcych na celu wprowadzanie do obrotu finansowe-
go wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏.

2. Prokuratura, Urzàd Ochrony Paƒstwa oraz jed-
nostki podleg∏e lub nadzorowane przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych informujà niezw∏ocz-
nie Generalnego Inspektora o wszystkich przypadkach
wszcz´cia post´powania w sprawie o przest´pstwo,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

Art. 15. 1. Organy administracji paƒstwowej i sa-
morzàdowej oraz inne paƒstwowe jednostki organiza-
cyjne, zwane dalej „jednostkami wspó∏pracujàcymi”,
w granicach swoich ustawowych kompetencji obowià-
zane sà wspó∏pracowaç z Generalnym Inspektorem
w zakresie zapobiegania przest´pstwu, o którym mo-
wa w art. 299 Kodeksu karnego, poprzez:

1) niezw∏oczne powiadamianie Generalnego Inspek-
tora o podejrzeniach wprowadzania do obrotu fi-
nansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏,

2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów
dotyczàcych transakcji, co do których zachodzi po-
dejrzenie, ˝e ma ona zwiàzek z pope∏nieniem prze-
st´pstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu kar-
nego, oraz informacji o osobach przeprowadzajà-
cych te transakcje,

3) udost´pnianie w przypadkach okreÊlonych
w art. 14 ust. 1 oraz na wniosek Generalnego In-
spektora informacji i potwierdzonych kopii doku-
mentów niezb´dnych do realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych w ustawie, z zachowaniem przepisów o infor-
macjach prawnie chronionych.

2. Jednostki wspó∏pracujàce podejmujà czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, z w∏asnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Generalnego Inspektora. 

3. Jednostki wspó∏pracujàce obowiàzane sà do
opracowania instrukcji post´powania w przypadkach,
o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 5

Procedura wstrzymywania transakcji

Art. 16. 1. Instytucja obowiàzana, majàca przepro-
wadziç transakcj´, co do której zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ˝e ma ona zwiàzek z pope∏nieniem prze-
st´pstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
ma obowiàzek niezw∏ocznie zawiadomiç na piÊmie Ge-
neralnego Inspektora, wskazujàc zamierzony termin jej
realizacji.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspek-
tor dokonuje natychmiastowego potwierdzenia jego
przyj´cia w formie pisemnej.

3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa
w ust. 1 i 2, mo˝e zostaç przekazane równie˝ przy u˝y-
ciu elektronicznych noÊników informacji.

Art. 17. Je˝eli zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1, nie mo˝na dokonaç przed realizacjà
transakcji, instytucja obowiàzana przekazuje informacj´
o transakcji niezw∏ocznie po jej przeprowadzeniu, poda-
jàc przyczyny braku wczeÊniejszego zawiadomienia.

Art. 18. 1. Je˝eli z zawiadomienia lub z posiadanych
informacji wynika, ˝e transakcja, która ma zostaç prze-
prowadzona, mo˝e mieç zwiàzek z pope∏nieniem prze-
st´pstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
Generalny Inspektor mo˝e w ciàgu 12 godzin od po-
twierdzenia przyj´cia zawiadomienia, o którym mowa
w art. 16 ust. 2, przekazaç instytucji obowiàzanej pi-
semne ˝àdanie wstrzymania tej transakcji na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 48 godzin od momentu otrzymania zawia-
domienia. RównoczeÊnie Generalny Inspektor zawia-
damia w∏aÊciwego miejscowo prokuratora o podejrze-
niu pope∏nienia przest´pstwa i przekazuje mu materia-
∏y dotyczàce wstrzymywanej transakcji.

2. ˚àdanie wstrzymania transakcji mo˝e byç wyda-
ne tylko przez Generalnego Inspektora lub ∏àcznie
dwóch upowa˝nionych przez niego na piÊmie pracow-
ników jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4.

3. Instytucja obowiàzana wstrzymuje transakcj´
z momentem otrzymania pisemnego ˝àdania, o któ-
rym mowa w ust. 1.

4. Wstrzymanie transakcji przez instytucj´ obowià-
zanà w trybie okreÊlonym w ust. 1 i 3 nie rodzi odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej
okreÊlonej odr´bnymi przepisami.

Art. 19. 1. W razie otrzymania od Generalnego In-
spektora zawiadomienia, dotyczàcego wykorzystania
dzia∏alnoÊci instytucji obowiàzanej do celów, majàcych
zwiàzek z przest´pstwem, o którym mowa w art. 299
Kodeksu karnego, prokurator mo˝e wstrzymaç trans-
akcj´.

2. W postanowieniu okreÊla si´ zakres i sposób
wstrzymania transakcji.

3. Na postanowienie o wstrzymaniu transakcji
przys∏uguje za˝alenie do sàdu rejonowego w∏aÊciwe-
go do rozpoznania sprawy.

4. Wstrzymanie transakcji upada, je˝eli przed up∏y-
wem 3 miesi´cy nie zostanie wydane postanowienie
o zabezpieczeniu majàtkowym.

Art. 20. W przypadku gdy transakcja zosta∏a wstrzy-
mana z naruszeniem prawa lub zasad okreÊlonych
w ustawie, odpowiedzialnoÊç za szkod´ wynik∏à z jej
wstrzymania ponosi Skarb Paƒstwa na zasadach okre-
Êlonych w Kodeksie cywilnym.

Rozdzia∏ 6

Kontrolowanie instytucji obowiàzanych

Art. 21. 1. Kontrol´ przestrzegania przez instytucje
obowiàzane zasad rejestracji i powiadamiania o trans-
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akcjach, obj´tych przepisami ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 3, sprawuje Generalny Inspektor.

2. Kontrol´ przeprowadzajà pisemnie upowa˝nieni
przez Generalnego Inspektora pracownicy jednostki,
o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej „kontrolera-
mi”, po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej i pisemnego
upowa˝nienia.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, realizujà rów-
nie˝ w ramach sprawowanego nadzoru, w trybie i na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach:

1) Komisja Nadzoru Bankowego w stosunku do ban-
ków i oddzia∏ów banków zagranicznych oraz Naro-
dowy Bank Polski w odniesieniu do rezydentów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç kantorowà,

2) Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ w stosun-
ku do zak∏adów ubezpieczeƒ, brokerów i g∏ównych
oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ,

3) Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d w stosun-
ku do domów maklerskich, banków w zakresie pro-
wadzonej przez nie dzia∏alnoÊci maklerskiej i in-
nych podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na podstawie ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz w sto-
sunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy powierniczych, towarzystw funduszy in-
westycyjnych, Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych S.A. oraz banków prowadzàcych
rachunki papierów wartoÊciowych,

4) Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
w stosunku do funduszy emerytalnych,

5) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
w stosunku do podmiotów urzàdzajàcych i prowa-
dzàcych gry losowe, zak∏ady wzajemne lub gry na
automatach,

6) prezesi sàdów apelacyjnych w stosunku do notariu-
szy,

7) Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kre-
dytowa w stosunku do spó∏dzielczych kas oszcz´d-
noÊciowo-kredytowych.

4. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której
mowa w ust. 3, w zakresie przestrzegania przepisów
ustawy, przekazywana jest Generalnemu Inspektorowi
w terminie 14 dni od jej zakoƒczenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór legity-
macji kontrolera oraz ustala zasady jej wydawania
i wymiany.

Art. 22. 1. Na ̋ àdanie kontrolera instytucje obowià-
zane sà zobowiàzane do przedk∏adania wszelkich do-
kumentów i materia∏ów niezb´dnych do przeprowa-
dzenia kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, z wy∏à-
czeniem dokumentów i materia∏ów zawierajàcych in-
formacje obj´te tajemnicà paƒstwowà.

2. Instytucje obowiàzane zapewniajà kontrolerowi
warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

w szczególnoÊci niezw∏oczne przedstawianie do kon-
troli ̋ àdanych dokumentów i materia∏ów oraz termino-
we udzielanie wyjaÊnieƒ przez pracowników jednostki.

3. Kontrolerzy majà prawo do:
1) wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ instytucji obo-

wiàzanej w obecnoÊci kontrolowanego,
2) wglàdu do dokumentów i innych materia∏ów do-

wodowych, obj´tych zakresem kontroli,
3) ˝àdania od pracowników instytucji obowiàzanej

ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ, w zakresie prowa-
dzonej kontroli.

Art. 23. Kontroler jest upowa˝niony do swobodne-
go poruszania si´ po terenie instytucji obowiàzanej bez
obowiàzku uzyskania przepustki oraz nie podlega rewi-
zji osobistej.

Art. 24. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontro-
ler przedstawia w protokole kontroli sporzàdzonym
w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazy-
wany przedstawicielowi instytucji obowiàzanej.

2. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i przedsta-
wiciel instytucji obowiàzanej.

3. Odmowa podpisania protoko∏u przez przedsta-
wiciela instytucji obowiàzanej nie stanowi przeszkody
do podpisania protoko∏u przez kontrolera.

Art. 25. 1. Przedstawiciel instytucji obowiàzanej ma
prawo zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ co do
ustaleƒ zawartych w protokole.

2. Zastrze˝enia nale˝y zg∏osiç na piÊmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli.

3. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci kontroler przekazuje na piÊmie swoje sta-
nowisko zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

Art. 26. 1. Instytucja obowiàzana mo˝e w terminie
7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa
w art. 25 ust. 3, zg∏osiç na piÊmie umotywowane za-
strze˝enia do Generalnego Inspektora.

2. Po rozpatrzeniu zastrze˝eƒ Generalny Inspektor
przekazuje na piÊmie swoje stanowisko zg∏aszajàcemu
zastrze˝enia.

Art. 27. Pisemnà informacj´ o wynikach kontroli,
o której mowa w art. 21 ust. 1, Generalny Inspektor
przekazuje:
1) organom sprawujàcym nadzór nad instytucjami

obowiàzanymi,
2) organowi powo∏anemu do Êcigania przest´pstw

lub wykroczeƒ, w razie uzasadnionego podejrzenia
pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia.

Rozdzia∏ 7

Ochrona i udost´pnianie zgromadzonych danych

Art. 28. Instytucje obowiàzane ustalajà wewn´trz-
ne procedury, zapobiegajàce wprowadzaniu do obrotu
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finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏, dotyczàce
w szczególnoÊci realizowania obowiàzku identyfikacji
klienta i przechowywania informacji obj´tych tà iden-
tyfikacjà, zapewniajà udzia∏ pracowników w progra-
mach szkoleniowych dotyczàcych identyfikacji trans-
akcji mogàcych mieç zwiàzek z przest´pstwem, o któ-
rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz wyznacza-
jà osoby odpowiedzialne za realizacj´ obowiàzków
okreÊlonych w ustawie.

Art. 29. Do ujawniania przez instytucje obowiàza-
ne, w trybie i zakresie przewidzianych w ustawie,
wszelkich informacji dotyczàcych transakcji nie stosu-
je si´ przepisów ograniczajàcych udost´pnianie da-
nych obj´tych tajemnicà, z wyjàtkiem danych obj´tych
tajemnicà paƒstwowà.

Art. 30. Wszelkie informacje uzyskane i przekazy-
wane przez organy informacji finansowej w trybie
przewidzianym w ustawie podlegajà ochronie okreÊlo-
nej w przepisach odr´bnych ustaw regulujàcych zasa-
dy ich ochrony.

Art. 31. 1. Informacje, o których mowa w art. 29,
przekazywane sà przez Generalnego Inspektora sàdom
i prokuratorom na potrzeby post´powania karnego.

2. W razie otrzymania zawiadomienia o uzasadnio-
nych podejrzeniach wprowadzania do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏, prokurator mo˝e ˝à-
daç informacji o obrotach i stanach rachunków klienta,
którego dotyczy zawiadomienie, tak˝e w toku czynno-
Êci podejmowanych na podstawie art. 307 Kodeksu po-
st´powania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027).

Art. 32. Je˝eli z posiadanych przez Generalnego In-
spektora informacji lub z ich przetworzenia, a tak˝e
analizy wynika, ˝e zachodzi uzasadnione podejrzenie
pope∏nienia przest´pstwa, o którym mowa w art. 299
Kodeksu karnego, Generalny Inspektor zawiadamia
prokuratora o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa
oraz przekazuje mu materia∏y uzasadniajàce takie po-
dejrzenie.

Art. 33. 1. Informacje, o których mowa w art. 29,
przekazywane sà przez Generalnego Inspektora na
wniosek:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub
osób przez niego upowa˝nionych, w przypadku
jednostek i organów podleg∏ych jemu lub nadzoro-
wanych,

2) Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa lub jego zast´pcy,

— w zakresie ich kompetencji ustawowych. 

2. Informacje, o których mowa w art. 29, mogà byç
udost´pniane przez Generalnego Inspektora na wnio-
sek: 

1) dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów urz´dów
kontroli skarbowej lub ich zast´pców — wy∏àcznie
w sprawach dotyczàcych zobowiàzaƒ podatko-
wych,

2) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Bankowego
lub osób przez niego upowa˝nionych — wy∏àcznie
w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru
bankowego,

3) Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ lub osób przez nie-
go upowa˝nionych — wy∏àcznie w sprawach doty-
czàcych egzekwowania d∏ugu celnego oraz nale˝-
noÊci podatkowych, wynikajàcych z wymiany go-
spodarczej z zagranicà,

4) Generalnego Inspektora Celnego lub osób przez
niego upowa˝nionych — wy∏àcznie w zakresie nie-
zb´dnym do prowadzenia post´powaƒ przygoto-
wawczych w celu zwalczania przest´pstw i wykro-
czeƒ z zakresu obrotu towarowego z zagranicà,

5) Prezesa Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpie-
czeƒ lub osób przez niego upowa˝nionych — wy-
∏àcznie w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà,

6) Prezesa Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emery-
talnymi lub osób przez niego upowa˝nionych —
wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych z tym nadzo-
rem,

7) Prezesa Krajowej Spó∏dzielczej Kasy Oszcz´dno-
Êciowo-Kredytowej lub osób przez niego upowa˝-
nionych — wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem nadzoru nad dzia∏alnoÊcià spó∏-
dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych,

8) Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d lub osób przez niego upowa˝nionych
— w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem nad-
zoru nad dzia∏alnoÊcià domów maklerskich, ban-
ków w zakresie prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci
maklerskiej i innych podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç maklerskà na podstawie ustawy — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowy-
mi oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych,
towarzystw funduszy powierniczych i towarzystw
funduszy inwestycyjnych, Krajowego Depozytu
Papierów WartoÊciowych oraz banków prowadzà-
cych rachunki papierów wartoÊciowych,

9) Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych lub osób
przez niego upowa˝nionych — w zakresie niezb´d-
nym do wykonywania zadaƒ ustawowych,

10) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli — w zakresie nie-
zb´dnym do przeprowadzenia post´powania kon-
trolnego.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 i 2 General-
ny Inspektor mo˝e przekazywaç informacje, o których
mowa w art. 29, równie˝ z w∏asnej inicjatywy. 

4. W zakresie informacji obj´tych tajemnicà banko-
wà Generalny Inspektor przekazuje i udost´pnia infor-
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macje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z za-
kresem upowa˝nieƒ i trybem okreÊlonym w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz
z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1191).

5. Informacje zwiàzane z wprowadzaniem do syste-
mu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ mogà byç
udost´pniane przez Generalnego Inspektora, po
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych i Szefem Urz´du Ochrony Paƒstwa, zagra-
nicznym instytucjom zajmujàcym si´ zapobieganiem
temu przest´pstwu, na zasadzie wzajemnoÊci, w trybie
okreÊlonym w dwustronnych porozumieniach zawar-
tych przez ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji fi-
nansowych.

6. Osoby, które wesz∏y w posiadanie informacji,
o których mowa w art. 29, uzyskanych w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1—3, sà obowiàzane chroniç informacje
prawnie chronione, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach. Zachowanie tajemnicy obo-
wiàzuje równie˝ po ustaniu stosunku pracy lub ustaniu
s∏u˝by.

Art. 34. Ujawnianie nieuprawnionym, w tym tak˝e
stronom transakcji, faktu poinformowania Generalne-
go Inspektora o transakcjach, których okolicznoÊci
wskazujà, ˝e wartoÊci majàtkowe mogà pochodziç
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏, jest zabro-
nione.

Rozdzia∏ 8

Przepisy karne

Art. 35. 1. Kto b´dàc pracownikiem albo dzia∏ajàc
w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nie majàcej osobowoÊci prawnej, b´dàcej
instytucjà obowiàzanà, wbrew przepisom ustawy, nie
dope∏nia obowiàzku:

1) rejestracji transakcji lub przechowywania rejestrów
transakcji wraz z dokumentami dotyczàcymi trans-
akcji,

2) identyfikacji klienta zgodnie z procedurami, o któ-
rych mowa w art. 28, lub przechowywania informa-
cji obj´tych identyfikacjà,

3) zawiadomienia organu informacji finansowej
o transakcji,

4) wstrzymania transakcji okreÊlonej w art. 18,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega ten, kto b´dàc pracow-
nikiem albo dzia∏ajàc w imieniu lub interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie majàcej oso-
bowoÊci prawnej, b´dàcej instytucjà obowiàzanà,
wbrew przepisom ustawy ujawnia informacje zgroma-
dzone zgodnie z upowa˝nieniem ustawy osobom nie-
uprawnionym lub osobom, których transakcja dotyczy,

albo wykorzystuje w inny sposób niezgodny z przepi-
sami ustawy.

3. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 i ust. 2
dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie.

Art. 36. Kto b´dàc pracownikiem albo dzia∏ajàc
w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nie majàcej osobowoÊci prawnej, b´dàcej
instytucjà obowiàzanà, wbrew przepisom ustawy:

1) odmawia przekazania Generalnemu Inspektorowi
innych dokumentów transakcji obj´tej przepisami
ustawy albo informacji o okolicznoÊciach, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 1,

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdzi-
we lub zataja prawdziwe dane, dotyczàce: rejestra-
cji transakcji, przechowywania rejestrów transakcji
wraz z dowodami ksi´gowymi, identyfikacji klien-
ta, przechowywania informacji obj´tych identyfi-
kacjà, zawiadomienia organu informacji finanso-
wej o transakcji obj´tej obowiàzkiem rejestracji, za-
wiadomienia organu informacji finansowej
o transakcji, której okolicznoÊci uzasadniajà podej-
rzenie pope∏nienia przest´pstwa, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego, innych dokumentów
transakcji obj´tej przepisami ustawy albo okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 15 ust. 1,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy
do lat 5.

Art. 37. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w art. 35 ust. 1 lub 2  lub w art. 36 wyrzàdzajàc istotnà
szkod´, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 mie-
si´cy do lat 8.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 38. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819 i Nr 114,
poz. 1193) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) Generalnego Inspektora Informacji Finanso-
wej, w zakresie wykonywania przez niego za-
daƒ okreÊlonych ustawà,”;

2) w art. 82a w ust. 2 w pkt 3 dodaje si´ po przecinku
wyrazy „w tym w zakresie zgodnoÊci ich dzia∏alno-
Êci z przepisami o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych po-
chodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych
êróde∏, ”.

Art. 39. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28,
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poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551 i Nr 94, poz. 1037) w art. 18 dodaje si´ § 4
w brzmieniu:

„§ 4. Obowiàzek zachowania tajemnicy nie doty-
czy informacji udost´pnianych na podstawie
przepisów o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartoÊci majàtko-
wych pochodzàcych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych êróde∏.”

Art. 40. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz.
1103) w art. 34a w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´
pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finan-
sowej — zgodnie z przepisami o przeciwdzia-
∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏, ”.

Art. 41. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo-
sowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946,
Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117 i Nr 70, poz. 816) w art. 11 w ust. 6 po wyra-
zach „ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych” dodaje si´ wyrazy „ , Generalnego Inspektora In-
formacji Finansowej”.

Art. 42. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931)
w art. 15 w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finan-
sowej — w celu wykonywania obowiàzków,
wynikajàcych z przepisów o przeciwdzia∏aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto-
Êci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏.”

Art. 43. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 548 i Nr 93, poz. 1027) w art. 299:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Kto Êrodki p∏atnicze, papiery wartoÊciowe lub
inne wartoÊci dewizowe, prawa majàtkowe al-
bo mienie ruchome lub nieruchome, pocho-
dzàce z korzyÊci zwiàzanych z pope∏nieniem
czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje
lub wywozi za granic´, pomaga do przenosze-
nia ich w∏asnoÊci lub posiadania albo podej-
muje inne czynnoÊci, które mogà udaremniç
lub znacznie utrudniç stwierdzenie ich prze-
st´pnego pochodzenia lub miejsca umiesz-
czenia, ich wykrycie, zaj´cie albo orzeczenie
przepadku, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 
6 miesi´cy do lat 8.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Karze okreÊlonej w § 1 podlega, kto b´dàc
pracownikiem banku, instytucji finansowej
lub kredytowej albo innego podmiotu, na któ-
rym z mocy przepisów prawa cià˝y obowià-
zek rejestracji transakcji i osób dokonujàcych
transakcji, przyjmuje w gotówce, wbrew prze-
pisom, pieniàdze lub inne wartoÊci dewizo-
we, dokonuje ich transferu lub konwersji albo
przyjmuje je w innych okolicznoÊciach wzbu-
dzajàcych uzasadnione podejrzenie, ̋ e stano-
wià one przedmiot czynu okreÊlonego w § 1,
albo Êwiadczy inne us∏ugi majàce ukryç ich
przest´pne pochodzenie lub us∏ugi w zabez-
pieczeniu przed zaj´ciem.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w § 1 lub 2, sàd orzeka przepadek przed-
miotów pochodzàcych bezpoÊrednio albo
poÊrednio z przest´pstwa, a tak˝e korzyÊci
z tego przest´pstwa lub ich równowartoÊç,
chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci
sprawcy. Przepadku nie orzeka si´ w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci, je˝eli przedmiot, korzyÊç
lub jej równowartoÊç podlega zwrotowi po-
krzywdzonemu lub innemu podmiotowi.”

Art. 44. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099 i Nr 114, poz. 1191) w art. 161 dodaje si´
ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zakres oraz zasady udzielania informacji pouf-
nych oraz stanowiàcych tajemnic´ zawodowà
udost´pnianych przez Komisj´ Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej reguluje
odr´bna ustawa.”

Art. 45. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 114, poz. 1191) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 104 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz w art.
106 ust. 3”;

2) w art. 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez
banki organom podatkowym, Generalnemu In-
spektorowi Informacji Finansowej lub organom
kontroli skarbowej regulujà odr´bne ustawy.”;

3) w art. 106:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tryb post´powania banku w razie zaistnienia
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, okre-
Êla odr´bna ustawa.”,
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b) skreÊla si´ ust. 3—5;

4) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. Pracownik banku, który wbrew swoim
obowiàzkom nie zawiadamia o okolicz-
noÊciach wymienionych w art. 106
ust. 1, ponosi odpowiedzialnoÊç porzàd-
kowà, co nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci
karnej, je˝eli czyn wype∏nia znamiona
przest´pstwa.”;

5) w art. 108 w zdaniu pierwszym skreÊla si´ wyrazy
„i 3”.

Art. 46. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
w art. 297 w § 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finan-
sowej — zgodnie z przepisami o przeciwdzia-
∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏,”.

Art. 47. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50, poz. 580) w art. 43
w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspekto-
ra Informacji Finansowej,”.

Art. 48. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w art. 13 zachowujà moc przepi-
sy wykonawcze wydane na podstawie art. 106 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 45 niniejszej ustawy.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3—6, art. 13
oraz art. 15, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369
i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz.
484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa nadaje si´ statut, stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie nadania statu-
tu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. Nr 33, poz. 122 i z 1999 r. Nr 94, poz. 1089).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2000 r. (poz. 1217)

STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, zwana dalej „Agencjà”, dzia∏a na podstawie usta-
wy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r.
Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547
i 550 i Nr 88, poz. 983) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Agencja, realizujàc swoje zadania, kieruje si´
zasadà racjonalnego gospodarowania powierzonymi
jej Êrodkami finansowymi, w tym Êrodkami pochodzà-
cymi z pomocy zagranicznej, przeznaczonymi na finan-

sowanie i wspó∏finansowanie programów, zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w umowach mi´dzynarodo-
wych lub deklaracji dawcy Êrodków.

§ 3. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej dzia∏alnoÊcià i repre-
zentuje jà na zewnàtrz.

§ 4. 1. Prezes Agencji dzia∏a przy pomocy trzech za-
st´pców Prezesa, g∏ównego ksi´gowego, dyrektorów
zespo∏ów Agencji oraz dyrektorów oddzia∏ów regio-
nalnych.


