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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/013 – Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 97929 z 23 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Sąd Apelacyjny w Lublinie (dalej „Sąd” lub „SA”), ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 

Lublin. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
SSA1 Krzysztof Szewczak, Prezes Sądu Apelacyjnego od 7 grudnia 2014 r. 

Poprzednio, w okresie od 7 grudnia 2008 r. do 6 grudnia 2014 r. Prezesem był 

SSA Marek Wolski. 

(dowód: akta kontroli str. 190) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, Prezes Sądu zapewnił w okresie 2013-2015 

(I półrocze): 

 przygotowanie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 

16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu3 (dalej: „ustawy o pppoft”), 

 terminowe przekazywanie - zgodnie z art. 21 ust. 3b i ust. 4 ustawy 

o pppoft - do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) planów 

kontroli oraz informacji o ich wynikach, 

 przeprowadzenie kontroli w instytucjach obowiązanych, w pełnym zakresie 

obowiązków wymienionych w rozdziale 3 ustawy o pppoft. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie Prezesa Sądu Apelacyjnego do realizacji 
zadań wynikających z ustawy o pppoft 

1.1. Zgodnie z § 7 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r.  

w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu 

administracji rządowej – sprawiedliwość4, wyznaczanie celów i zadań w dziale 

realizowane było w sposób kaskadowy z poziomu Ministra Sprawiedliwości (MS) 

                                                           
1 Sędzia Sądu Apelacyjnego (dalej: SSA). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2014 r., poz. 455. 
4 Dz. Urz. MS z 2014 r., poz. 107. 
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poprzez poszczególne szczeble struktury organizacyjnej działu (§ 12 Komunikatu). 

Przyjęty przez MS system funkcjonowania kontroli zarządczej kładł nacisk na 

spójność planowania. Wyznaczone przez Ministra i wynikające z analizy 

strategicznej, priorytetowe cele dla całego działu były uwzględniane w planach 

działalności jednostek podległych i nadzorowanych, w sposób zapewniający 

realizację celów na poziomie zakładanym przez Ministra. Sporządzone5 plany 

działalności dla obszaru apelacji jak i dla Sądu, nie określały celów związanych 

z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za 

tym idzie nie określono mierników służących monitorowaniu realizacji tych celów. 

Cele takie nie zostały bowiem ujęte w planie działalności MS dla działu administracji 

rządowej - sprawiedliwość, nie mogły więc zostać skaskadowane do planów 

działalności jednostek podległych, gdyż zasadniczy proces identyfikacji ryzyka, który 

miał miejsce na etapie planowania działalności nie doprowadził do zidentyfikowania 

ryzyk związanych z praniem brudnych pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. 

Analogiczne zasady tworzenia planów obowiązywały poprzednio, na podstawie 

Komunikatu MS z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych 

w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość6. 

(dowód: akta kontroli str. 176-188, 191-192, 211-235) 

1.2. W okresie 2013-2015 (I półrocze) czynności związane z nadzorem Prezesa SA 

nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego w apelacji 

lubelskiej, w tym kontrole w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 

wykonywała SSA z IV Wydziału Wizytacji Sądu - wizytator ds. cywilnych7. 

(dowód: akta kontroli str. 38-46, 122, 191) 

Odnosząc się do braku dokumentacji potwierdzającej odbycie przez sędzię 

wizytator szkoleń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Wiceprezes 

SA8 wyjaśnił, że sędzia wizytator ds. cywilnych, która zajmowała się kontrolą 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stale aktualizowała 

wiedzę z zakresu obowiązków wynikających z ustawy, śledząc na bieżąco 

publikacje w tym zakresie oraz stanowiska i wytyczne9 GIIF. W szczególności te 

ostatnie były szczególnie przydatne w pracy nadzorczej. Zdaniem sędzi wizytator 

warunku takiego nie spełniało uczestnictwo w kursie e-lerningowym organizowanym 

przez GIIF, gdyż jego zakres merytoryczny nie odpowiadał zakresowi kontroli. 

Koncentrował się na kwestiach ogólnych, natomiast w minimalnym stopniu odnosił 

się do notariuszy, bądź też wykraczał poza zakres stosowania przepisów ustawy. 

Ww. kurs sędzia wizytator odbyła, lecz nie dysponuje zaświadczeniem o jego 

ukończeniu, gdyż zrezygnowała z testu końcowego z uwagi na ogólnikowość 

poruszanej materii i jego małą przydatność w wykonywaniu zadań nadzorczych. 

Jednocześnie Wiceprezes SA poinformował, że GIIF nie organizował innych 

szkoleń, które byłyby skierowane do wizytatorów ds. notarialnych. 

(dowód: akta kontroli str. 175) 

1.3. Na podstawie 10 protokołów instytucji obowiązanych - notariuszy10 

stwierdzono, że zagadnienia objęte badaniem przez sędzię wizytator były zgodne z 

wytycznymi zawartymi w pismach GIIF11 z 18 listopada 2009 r. i z 19 listopada 2010 

                                                           
5 Wspólnie przez Prezesa i Dyrektora SA. 
6 Według § 12 ust. 7 pkt 1 Komunikatu cele, zadania mierniki ustala MS - Dz. Urz. MS. z 2011 r. Nr 14, poz. 199.  
7 Pełniła ona tę funkcję od 1 lipca 2012 r. na podstawie art. 37d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.). Poprzednio (od 15 stycznia 2004 r. do końca czerwca 2012 r.) pełniła 
funkcję sędzi wizytator ds. notarialnych. 
8 Pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji SA. 
9 Wytyczne były zadekretowane na sędzię wizytator. 
10 Tj. wszystkich skontrolowanych w okresie 2013-2015 (I półrocze). 
11 Nr IF6/74/3/KGR/0913850 i nr IF6/74/59/BHB/10/15011. 
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r. oraz zaleceniami Ministra Sprawiedliwości z 4 maja 2011 r.12. 

Wytyczne te były spójne z obowiązkami instytucji obowiązanych wymienionymi 

w rozdziale 3 ustawy o pppoft. 

(dowód: akta kontroli str. 4-13, 123-171) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK zwraca uwagę, że pożądane byłoby, aby sędzia wizytator realizująca w imieniu 

Prezesa SA zadania określone w art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o pppoft, 

w szczególności weryfikująca czy instytucje obowiązane zapewniły udział 

pracownikom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w szkoleniach z tego zakresu, legitymowała się 

poświadczeniem odbycia przeszkolenia w ww. zakresie. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Prezes Sądu zapewnił realizację kontroli 

instytucji obowiązanych – notariuszy, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy 

o pppoft, poprzez wyznaczenie do realizacji tego zadania pracownika 

posiadającego odpowiednie przygotowanie. 

Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie 
informacji. 

2.1. Prezes SA sporządzał roczne plany kontroli „zadań nadzorczych w zakresie 

notariatu” i przekazywał je do GIIF13 w terminie zgodnym z art. 21 ust. 3b ustawy 

o pppoft. 

(dowód: akta kontroli tom str. 103-116) 

Według wyjaśnienia Wiceprezesa SA realizując zadania nadzorcze, o których mowa 

w przepisach rozporządzenia MS z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu 

wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu 

notarialnego14, a także w ustawie o pppoft, planowano kontrole kierując się: 

 wytycznymi Ministerstwa15 (przesyłanymi corocznie prezesom sądów 

apelacyjnych), w których wskazane były kierunki nadzoru do uwzględnienia 

w rocznych planach zadań nadzorczych w zakresie notariatu, 

 wynikami analizy protokołów wizytacji własnych i organów samorządu 

notarialnego, 

 zasadnością skarg i wniosków składanych w trybie administracyjnym, 

dotyczących pracy notariuszy, 

 liczbą kancelarii notarialnych, w których wizytacje bądź lustracje nie były nigdy 

przeprowadzane, zarówno przez ograny samorządu notarialnego jak i przez 

Prezesa SA, 

 zaplanowanymi przez organy samorządu notarialnego wizytacjami na dany 

rok16. 

(dowód: akta kontroli tom str. 173-175) 

                                                           
12 Nr DO IV-620-72/11/12. 
13 Plan na 2013 r. z 11.01.2013 r. wysłano 15.01.2013 r., plan na 2014 r. z 13.01.2014 r. wysłano 15.01.2014 r., a plan na 
2015 r. z 12.01.2015 r. wysłano 14.01.2015 r.  
14 Dz. U. z 1991 r. Nr 42, poz. 188. 
15 Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej. 
16 Aby wizytacje zaplanowane przez SA i samorząd notarialny nie pokrywały się. 
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Nie dokumentowano w formie pisemnej analizy ryzyka do sporządzanych corocznie 

planów nadzoru nad notariatem w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 

Według wyjaśnienia Prezesa SA: Sąd nie dysponuje dokumentami w oparciu, 

o które można uznać, w której kancelarii istnieje większe lub mniejsze ryzyko 

wystąpienia nieprawidłości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu i dokonać na tej podstawie analizy ryzyka w tym zakresie. 

Dokonywanie takiej analizy w formie pisemnej nie ma charakteru unormowanego 

przepisami ustawy o pppoft, prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa 

o natariacie, ani też wytycznymi MS. Plany każdorazowo są przesyłane do GIIF, 

który nie żądał ich uzasadnienia ani też nie kwestionował ich pod względem 

liczbowym. W ocenie Prezesa SA nie ma potrzeby pisemnego uzasadniania wyboru 

kancelarii notarialnych do planu kontroli na dany rok, skoro właśnie plan ten jest 

wynikiem analizy wszystkich założeń dotyczących sposobu wyboru kancelarii 

(wskazanych wyżej). Prezes Sądu podkreślił, że z uwagi na stały wzrost liczby 

kancelarii notarialnych, każdorazowo w planie ujmowane byłe te, w których jeszcze 

nie była taka kontrola przeprowadzana. 

(dowód: akta kontroli tom str. 238, 241) 

Wszystkie kontrole ujęte w planach na lata 2013-2014 zostały zrealizowane. 

Po zakończeniu każdej z nich, Prezes SA przekazywał do GIIF - w terminie 

zgodnym z art. 21 ust.4 ustawy o pppoft - protokoły z kontroli instytucji obowiązanej. 

(dowód: akta kontroli tom str. 105-106, 108-111, 113-116, 123-171) 

2.2. Prezes SA przeprowadził, w okresie 2010-2015 (I połowa), 55 kontroli 

u notariuszy w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 

tj. odpowiednio: 18 w 2010 r., 19 w 2011 r., 8 w 2012 r., 8 w 2013 r. i 2 w 2014 r. 

W I półroczu 2015 r. nie została zaplanowana i przeprowadzona żadna kontrola 

w tym zakresie17. 

(dowód: akta kontroli tom str. 3, 108-109, 113-116) 

Według wyjaśnienia Wiceprezesa SA: przeprowadzenie znacznie większej liczby 

kontroli w latach 2010-2011 było spowodowane przekazaniem18 realizacji19 

czynności z zakresu nadzoru nad notariuszami - przewidzianej w art. 21 ust. 3 pkt 4 

ustawy o pppoft – czterem sędziom wizytatorom w poszczególnych sądach 

okręgowych apelacji lubelskiej. W okręgach Sądów Okręgowych w Radomiu, 

Siedlcach i Zamościu kontrole z tego zakresu zostały przeprowadzone 

(do 31.12.2011 r.) w każdej kancelarii notarialnej20. Nie było to możliwe w okręgu 

Sądu Okręgowego w Lublinie, z uwagi na znacznie większą niż w pozostałych 

okręgach liczbę kancelarii21. Zmiana, która nastąpiła w 2011 r. była związana 

z opinią MS22, które stwierdziło, że nie jest możliwe, aby na podstawie § 5 

rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy 

i organów samorządu terytorialnego, mogło zostać udzielone upoważnienie do 

dokonywania czynności kontrolnych - na mocy ustawy o pppoft 23 – sędziom sądów 

okręgowych. W związku z powyższym w planie wizytacji i lustracji na 2012 r., 

                                                           
17 Według planu zadań nadzorczych na 2015 r. kontrolę w tym zakresie zaplanowano u jednego notariusza w okresie 
wrzesień/październik 2015 r. 
18 Na podstawie zgody wyrażonej przez Dyrektora Departamentu Organizacyjnego MS w pismach z 30.06.2003 r. 
19 W okresie 2003-2011. 
20 W przypadku 25 notariuszy były to lustracje dwu- lub trzykrotne. 
21 Np. w I kwartale 2011 r. było ich około 84 w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, 40 w okręgu Sądu Okręgowego  
w Radomiu, 23 w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu, a 23 w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach. 
22 Zawartą w piśmie Departamentu Organizacyjnego MS z maja 2011 r. 
23 W ocenie Departamentu Organizacyjnego MS: art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o pppoft to norma specjalna zarówno do ustawy 
Prawo o notariacie jak i rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów 
samorządu terytorialnego. 
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przygotowanym dla SSA – wizytatora ds. notarialnych, uwzględniono przede 

wszystkim te kancelarie, w których nigdy nie były takie kontrole przeprowadzone. 

Ponadto – w ocenie Wiceprezesa SA – duże znaczenie miał również fakt, 

iż w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba notariuszy (ze 171 na 31.12.2010 r. 

do 206 na 31.12.2014 r.). 

Wiceprezes SA podkreślił, że prawidłowość wypełniania przez notariuszy 

obowiązków wynikających z ustawy o pppoft była każdorazowo badana w toku 

wizytacji kancelarii notarialnych przeprowadzanych przez samorząd notarialny24. 

Protokoły wraz z opracowanymi zaleceniami powizytacyjnymi oraz stanowiskiem 

Rady Izby Notarialnej w Lublinie w sprawie oceny działalności notariuszy, 

przesyłane były każdorazowo25 do wiadomości Prezesa SA – i były przedmiotem 

szczegółowej analizy przez sędzię wizytator. W 2011 r. Izba Notarialna nadesłała 44 

protokoły, w 2012 r. – 54, w 2013 r. – 52, w 2014 r. – 63, a w I półroczu 2015 r. – 

21. 

Podsumowując Wiceprezes SA stwierdził, że plany kontroli kancelarii notarialnych 

były corocznie dostosowywane zarówno do potrzeb jak i możliwości, wynikających 

z innych zadań sędzi wizytator ds. cywilnych oraz liczby nieskontrolowanych 

dotychczas notariuszy. 

(dowód: akta kontroli tom str. 173-175) 

Wpływ na zmniejszenie liczby kontroli w zakresie prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu miały także przesyłane corocznie przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości prezesom sądów apelacyjnych kierunki nadzoru nad notariuszami, 

które uwzględniane były w opracowywanych przez Prezesa SA – na lata 2013-2015 

- "rocznych planach zadań nadzorczych w zakresie notariatu". Ich analiza wykazała 

zwiększający się z roku na rok zakres zagadnień objętych nadzorem u notariuszy. 

W latach objętych kontrolą nie było wśród tych kierunków zagadnień związanych 

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

(dowód: akta kontroli tom str. 117-121) 

Prezes Sądu wyjaśnił, że spadek zaplanowanych i wykonanych kontroli kancelarii 

notarialnych w latach 2014-2015 wynika ze stale zwiększającego się zakresu 

nadzoru nad notariatem, a także wykonywaniem przez sędzię wizytator 

ds. cywilnych innych czynności (zleconych również przez Prezesa SA), 

tj. dokonywaniem ocen kwalifikacji kandydatów na wolne stanowiska sędziego sądu 

apelacyjnego lub sędziego sądu okręgowego26, udziałem w pracach zespołu 

wizytatorów powołanym, w celu ustosunkowania się do zarzutów kandydatów do ich 

ocen kwalifikacji wydanych przez sędzię wizytator, przeprowadzeniem lustracji 

II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Lublinie oraz stale zwiększającym się 

obciążeniem pracą orzeczniczą w I Wydziale Cywilnym SA. 

(dowód: akta kontroli tom str. 242-243) 

2.2.1. Analiza 10 protokołów z kontroli przeprowadzonych u notariuszy w okresie 

2013-2014 wykazała następujące nieprawidłowości: 

1) niezarejestrowanie i niezgłoszenie do GIIF transakcji wynikających z dwóch 

aktów notarialnych27, 

2) brak szkolenia notariusza w zakresie przepisów ustawy o pppoft. 

W pierwszym przypadku sformułowano wniosek pokontrolny, w którym zalecono 

wzmożoną kontrolę nad rejestracją i przekazywaniem GIIF wszystkich transakcji 

                                                           
24 W myśl art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.), samorząd 
notarialny przeprowadza wizytację każdej kancelarii co najmniej raz na cztery lata (poprzednio co trzy lata). 
25 Po posiedzeniu Rady Izby Notarialnej oceniającej notariuszy. 
26 W 2014 r. sędzia wizytator wykonała trzy takie oceny, w 2013 roku – dwie. 
27 Tj. darowizny o wartościach odpowiednio 167 tys. zł i 250 tys. zł. 
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o wartości powyżej 15.000 euro. GIIF, po otrzymaniu z SA protokołu kontroli, 

stwierdził, że opisane zaniechanie wyczerpuje przesłanki wymienione w art. 34a pkt 

1 ustawy o pppoft. Protokół kontroli został przesłany do wiadomości Prezesa Rady 

Izby Notarialnej. 

W drugim przypadku nie sformułowano wniosku pokontrolnego, gdyż sędzia 

wizytator stwierdziła, że notariusz nie wykonuje czynności objętych regulacją ustawy 

o pppoft, ponieważ zadania te należą do wyłącznej kompetencji pracowników 

kancelarii oraz zatrudnionego w niej asesora. W opisanej sprawie GIIF, 

po otrzymaniu z SA protokołu kontroli, stwierdził jednak, że ustalony stan faktyczny 

wyczerpywał znamiona czynu wskazanego w art. 34a pkt 5 ustawy 

o pppoft. Wskazany protokół kontroli został przesłany do wiadomości Prezesa Rady 

Izby Notarialnej. 

(dowód: akta kontroli tom str. 131-136, 141-151, 244-246) 

2.3. W trakcie kontroli każdorazowo badano wprowadzone przez notariuszy 

wewnętrzne procedury zawierające pisemne reguły postępowania z klientami 

w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

W ocenie sędzi wizytator wszystkie analizowane procedury zawierały elementy 

określone w art. 10a ust. 2 ustawy o pppoft. Opisany w nich został także tryb 

stosowania procedury zamrażania wartości majątkowych, o którym mowa w art. 20d 

przedmiotowej ustawy. 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 195-197) 

2.4. W celu określenia ryzyka prania pieniędzy notariusze dokonywali analizy ryzyka 

w oparciu o kryteria oceny ryzyka wskazane w procedurze wewnętrznej28, 

tj. ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe i behawioralne. Według ustaleń sędzi 

wizytator: analiza oceny ryzyka, o której mowa w art. 8b ust. 1 ustawy o pppoft, 

dokonywana była codziennie w stosunku do wszystkich klientów, a następnie 

dokumentowana pisemnie w okresach miesięcznych (w pięciu przypadkach) 

lub kwartalnych (w pozostałych pięciu). 

(dowód: akta kontroli str. 123-171, 195-197) 

2.5. Kontrolowano czy notariusze stosują środki bezpieczeństwa finansowego 

wskazane w art. 8b ust. 3 ustawy o pppoft. 

W protokołach z przeprowadzonych kontroli sędzia wizytator - w oparciu o ustne 

wyjaśnienia notariuszy – stwierdziła, że: 

 w każdej sytuacji - określonej w art. 8b ust. 4 ustawy o pppoft - stosowali przy 

przeprowadzaniu transakcji w stosunku do wszystkich swoich klientów środki 

bezpieczeństwa finansowego, których zakres określony był w oparciu 

o ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; 

 każdorazowo przed sporządzeniem aktu notarialnego stosowali środki 

bezpieczeństwa, tj. identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na 

podstawie dowodu osobistego oraz podejmowali czynności mające na celu 

ustalenie rzeczywistego beneficjenta. W przypadku spółki dążyli do ustalenia 

beneficjenta na podstawie wyciągu z KRS. 

W ocenie sędzi wizytator - z analizy aktów notarialnych – wynikało, że notariusze 

prawidłowo, tj. stosownie do art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o pppoft, realizowali obowiązek 

identyfikacji i weryfikacji stron umowy. Kontrolująca stwierdziła, że ustalano 

i zapisywano w akcie serię i numer dowodu osobistego, imiona, nazwiska i adresy 

                                                           
28 Zgodnie z wymogiem art. 10a ust. 3 ustawy o pppoft. 
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osób dokonujących transakcji i nr PESEL lub aktualne dane wynikające 

ze złożonego wyciągu KRS29. 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 198-202) 

Prezes Sądu wyjaśnił: według wizytator ds. cywilnych, zgodnie z art. 8b ust. 3 pkt 1 

o pppoft, środki bezpieczeństwa polegają na identyfikacji klienta i weryfikacji jego 

tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, 

co oznacza, że w odniesieniu do osób fizycznych dowód osobisty jest podstawą 

obydwu tych czynności. Sędzia wizytator wskazała, że identyfikacja jest 

wykonywana w oparciu o art. 9 ustawy o pppoft, zaś co do weryfikacji nie wskazała 

podstawy prawnej z art. 9a cyt. ustawy. Ponieważ GIIF nie kwestionował takiej 

interpretacji przepisów, nie można tego uważać za nieprawidłowość. 

(dowód: akta kontroli tom str. 240-241) 

Według ustaleń sędzi wizytator, żaden z notariuszy nie stwierdził podstawy 

do stosowania (opisanego w procedurach wewnętrznych) trybu zamrażania wartości 

majątkowych. 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 198-202) 

2.6. Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez skontrolowanych notariuszy sędzia 

wizytator stwierdziła, że: 

 dokonywali bieżącej analizy wszystkich przeprowadzonych transakcji, 

 nie wytypowali takich, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 3a, art. 16 i art. 17 

ustawy o pppoft, tj. mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz 

finansowaniem terroryzmu. 

Natomiast w oparciu o okazaną przez notariuszy dokumentację sędzia wizytator 

stwierdziła, że wyniki analiz - w formie pisemnej - sporządzane były raz na miesiąc 

(przez pięciu z nich) lub raz kwartał (przez pozostałych). 

Zapisy protokołów nie wskazują, czy badano przechowywanie wyników analiz przez 

okres wskazany w art. 8a ust. 2 ustawy o pppoft. 

Według wyjaśnienia Prezesa Sądu: dokumentacja okazywana za okres objęty 

kontrolą (który w żadnym przypadku nie był dłuższy lub zbliżony do pięcioletniego) 

uprawniała do wniosku, że dokumenty takie są przechowywane za poszczególne 

lata. Szereg kontrolowanych kancelarii nie działało tak długo, aby można było 

stwierdzić, że obowiązek wskazany w art. 8a ust. 2 ustawy był faktycznie 

wykonywany. 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 203-210, 242) 

2.7. Objęci wizytacjami notariusze prowadzili rejestry transakcji, których wartość 

przekraczała 15 000 euro, w formie elektronicznej, a trzech z nich dodatkowo 

w formie papierowej, zgodnej z wzorem karty transakcji określonej w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia 

wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania 

danych z rejestru GIIF30. 

Według ustaleń sędzi wizytator transakcje zostały zarejestrowane w formie 

elektronicznej, z użyciem odpowiedniego programu (systemu), który umożliwiał 

odczyt i wydruk zapisanych w nim danych. Kancelarie dysponowały również 

instrukcjami obsługi. W ocenie kontrolującej: 

 objęte badaniem rejestry prowadzone były prawidłowo; 

                                                           
29 Tj. firma, forma organizacyjna, siedziba, adres, NIP, imię, nazwisko i PESEL osoby reprezentującej osobę prawną. 
30 Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1210 ze zm. 
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 w żadnym przypadku nie przeprowadzono transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy o pppoft, które podlegałyby obowiązkowi zarejestrowania zgodnie 

z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy (takich, których okoliczności wskazują, że mogły mieć 

związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu). 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 203-210) 

2.8. Podczas wszystkich zrealizowanych kontroli sędzia wizytator stwierdziła, że 

rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o pppoft, 

przechowywane były przez okres wymagany art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy 

(5 lat). Także pozyskane przez notariuszy informacje, których obowiązek 

przechowywania wynikał z art. 9k cyt. ustawy, znajdowały się w dokumentacji 

kancelarii31. 

(dowód: akta kontroli tom str. 123-171, 203-210) 

2.9. W każdy przypadku badano czy dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pppoft, przekazywane były do GIIF w formie elektronicznej. W ocenie sędzi 

wizytator obowiązek ten wykonywany był terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 123-171, 203-210) 

2.10. We wszystkich przypadkach sprawdzano udział notariuszy i pracowników 

kancelarii w szkoleniach o tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu, o których mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o pppoft. 

Najczęściej stosowaną metodą szkolenia był e-lerning organizowany przez GIIF. 

Oprócz tego notariusze brali udział w szkoleniach zorganizowanych przez Radę 

Izby Notarialnej. Ustalenia w tym zakresie oparte były na przedstawionych sędzi 

wizytator zaświadczeniach (w dziewięciu przypadkach). 

W jednym przypadku notariusz złożył ustne oświadczenie, że odbył szkolenia 

zorganizowane przez Radę Izby Notarialnej, a także, że osobiście przeszkolił w tym 

zakresie pracownika kancelarii. Protokół z tej kontroli został przesłany do GIIF. 

(dowód: akta kontroli str. 123-171, 193-194) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że znaczne obniżenie (o 75%) w roku 2014 - w porównaniu do 

lat 2012-2013 - liczby kontroli zaplanowanych i przeprowadzonych w instytucjach 

obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, może znacząco osłabić skuteczność systemu kontroli w tym obszarze. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w instytucjach obowiązanych 

kontrole objęły pełny zakres obowiązków ustawowych wymienionych w rozdziale 3 

ustawy o pppoft, tj. w szczególności: badanie wprowadzonych procedur 

wewnętrznych, dokonywanie analizy ryzyka, prowadzenie rejestru transakcji i jego 

przechowywanie, przeprowadzanie analizy zrealizowanych transakcji, przechowanie 

informacji oraz dokumentów dotyczących transakcji, wyników analiz oraz informacji 

uzyskanych w efekcie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 

przekazywanie do GIIF danych o transakcjach, stosowanie środków 

bezpieczeństwa finansowego oraz udział w szkoleniach o tematyce 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.  

W okresie objętym kontrolą (2013-2015 I półrocze) wystąpiło jednak zjawisko 

wskazujące na istotny spadek liczby kontroli zrealizowanych przez SA w 2014 roku 

(dwie) i zaplanowanych na 2015 rok (jedna), w porównaniu z planowanymi 

i zrealizowanymi w latach 2012-2013 (po osiem). 

                                                           
31 Przechowywane w kasie pancernej, sejfie. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 

się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 

działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia    9    listopada 2015 r. 

  

  

 

Kontroler 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

Ewa Kulik 

główny specjalista 

kontroli państwowej 

w Lublinie 

 

........................................................ 

Edward Lis 

Podpis 

 
 

......................................................... 

 podpis 

 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


