
UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 971, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o 

zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46c 

ustawy. 

Zgodnie z powołanym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia wykazu krajowych stanowisk i funkcji 

publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich 

znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

Projekt rozporządzenia stanowi implementację do polskiego porządku prawnego 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.   

Projektowane rozporządzenie wprowadza wymogi wynikające z art. 20a ust. 1 ww. dyrektywy, 

zgodnie z którym każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do opracowania oraz 

publikacji listy tzw. „krajowych PEP-ów”, a więc osób, które zgodnie z przepisami krajowymi 

kwalifikowane są, jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Wydając 

przedmiotowe rozporządzenie projektodawca opiera się na informacjach dotyczących 

funkcjonowania poszczególnych organów administracji, i tak w zakresie określenia katalogu 

stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi 

dotyczącymi wyższych oficerów sił zbrojnych opierał się na opinii Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 20 września 2018 r. nr 104/161/18.1  

                                                           
1 Link do strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  na której zamieszczona jest przedmiotowa 
opinia MON https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-
/asset_publisher/8KnM/content/interpretacja-pojecia-%E2%80%9Ewyzszych-oficerow-sil-
zbrojnych%E2%80%9D-o-ktorym-mowa-w-art-2-ust-2-pkt-11-lit-f-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-
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W § 1 projektu rozporządzenia wskazano zakres przedmiotowy projektowanego 

rozporządzenia. 

Przepis § 2 projektu stanowi enumeratywnie określony wykaz krajowych stanowisk i funkcji 

publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Kryterium wyboru tych 

stanowisk i funkcji oparte zostało o definicję ustawową osób zajmujących eksponowane 

stanowisko polityczne w art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy, w tym założenie, że przedmiotowy wykaz 

nie obejmuje stanowisk średniego i niższego szczebla w organach państwa lub centralnych 

organach administracji rządowej. Mając na uwadze brzmienie upoważnienia ustawowego, 

należy wskazać, że następujące punkty § 2 projektu rozporządzenia stanowią wykonanie 

upoważnienia ustawowego w następującym zakresie: 

- pkt 1-6 projektu wykonuje lit. a, 

- pkt 7-9 projektu wykonuje lit. b, 

-  10-11 projektu wykonuje lit. c, 

- pkt 12-19 projektu wykonuje lit. d, 

- pkt 20-27 projektu wykonuje lit. e, 

- pkt 28-30 projektu wykonuje lit. f, 

- pkt 31-35 projektu wykonuje lit. g, 

- pkt 36-38 projektu wykonuje lit. i, 

- pkt 39-192 projektu wykonuje lit. j.2 

W § 3 przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie wraz z wejściem w życie przepisu 

upoważniającego, tj. po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.  

Projekt rozporządzenia nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz  MŚP. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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2 Wykaz stanowisk i funkcji został ułożony alfabetycznie według nazwy organu lub urzędu. 
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Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

W szczególności, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w 

sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w 

sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42 - Dz. Urz. 

UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie podlega 

konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac 

legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

w zakresie działów budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z poźn.zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 


