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STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

I INNE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE 

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIA PIENIĘDZY 

ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU 

Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

W ślad za Departamentem Informacji Finansowej przypominam o wynikającym 

z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. Zlll.) obowiązku stosowania przez instytucje 
obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu 

oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych. 

Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, instytucje obowiązane stosują szczególne środki 

ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych 

przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: 

https ://www. gov. pl/we b/finanse/lista-osó b-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuj e-sie
szczego lne-srodki-ogranicza j ace-na-podstawie-art-118-usta wy-z-dnia- l -marca-2018-r-o
przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu 

Ponadto informuję, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił 

newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje 

o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. Powyższe narzędzia mają 
służyć ułatwieniu instytucjom obowiązanym dostępu do aktualnych list osób i podmioty, 

wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. 

Wobec przedstawionych powyżej informacji Departament Informacji Finansowej 
zwraca uwagę na zasadność uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków 

ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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