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STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

I INNE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE 

Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

Informuję, iż niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 
z późn. zm.) - instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające 
na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych. W stosunku do osób 
i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących 

rozporządzeń: 

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko nfoktórym osobom i podmiotom mających 
na celu zwalczanie terroryzmu; 

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające 

rozporządzenie rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów 
i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy 
i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie; 

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom 

i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie; 

4) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe 
środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym 
i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi. 

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków 

ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej·: https:/ /www .gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej. 

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zachęcam do wysyłania pytań 
na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl. 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 
na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Pe/na treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie https:// bip.lodzkiwschodni.pl/ 


