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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 Zielonej Górze. 

Kontroler Ryszard H. Stefan, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 97021 z dnia  
1 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, PNA 61-693 (dalej Sąd w Poznaniu). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu od dnia 4 maja 2011 r. jest sędzia Krzysztof 
Józefowicz. 

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2013 r. do końca I półrocza 2015 r., Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nadzór nad notariuszami dotyczący wypełniania 
obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
sprawował za pośrednictwem Wiceprezesa Sądu, co było zgodne z postanowieniami  
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu 
wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego2 

(dalej rozporządzenie w sprawie nadzoru). Sędzia wizytator ds. cywilnych i notarialnych, do 
którego zadań należało m.in. przeprowadzanie lustracji kancelarii notarialnych, sprawował 
swoją funkcję od 15 maja 2011 r. Corocznie sporządzane były plany działań nadzorczych 
nad notariuszami i organami samorządu notarialnego. W latach 2010-2014 zaplanowano 36 
lustracji kancelarii notarialnych w zakresie przeciwdziałania przez notariuszy praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a zrealizowano 38. Zakres lustracji obejmował 12 
obszarów kontrolnych, uwzgledniających wszystkie obowiązki nałożone na notariuszy 
przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu3 (zwanej dalej ustawą o ppp). Przeprowadzone lustracje wykazały, 
że poza nielicznymi uchybieniami, do usunięcia których zobowiązano notariuszy  
w zaleceniach polustracyjnych, nie występowały rażące nieprawidłowości i wszystkie 
lustrowane kancelarie zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora. 

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości o charakterze formalnym, nie 
miały wpływu na prawidłową realizację przez Prezesa Sądu zadań w zakresie nadzoru nad 
instytucjami obowiązanymi. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z ustawy  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

1.1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu obejmuje swoim zakresem właściwości miejscowej sądy 
okręgowe w Poznaniu, Koninie i Zielonej Górze. Na terenie apelacji poznańskiej w 206 

                                                           

1 W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: jako działalność 
skuteczną, nie w pełni skuteczną i nieskuteczną. 
2 Dz. U. Nr 42, poz. 188. 
3 Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm.  

Ocena ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

funkcjonujących kancelariach notarialnych zatrudnionych było 263 notariuszy. Stosownie do 
art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o ppp kontrolę wypełniania, obowiązków w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w odniesieniu do 
notariuszy sprawują prezesi sądów apelacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 4-14) 
Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 
Minister Sprawiedliwości wydał komunikat z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – 
sprawiedliwość5. Stosownie do § 2 ust. 2 pkt 3 ww. komunikatu zapewnienie 
funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych sądownictwa 
powszechnego należy do obowiązków - prezesa i dyrektora sądu w zakresie zadań 
przypisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych6  
i osoby te na bieżąco podejmują działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych lub kierowanych jednostkach 
w dziale, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (§ 3 
komunikatu).  
Prezes Sądu zarządzeniem z dnia 10 października 2012 r. wprowadził regulamin kontroli 
zarządczej7, który określa cele, zakres i organizację kontroli zarządczej; elementy kontroli 
zarządczej oraz metody wykonywania kontroli zarządczej. Według regulaminu cele  
i zadania są określane w rocznej perspektywie w planie działalności, budżecie zadaniowym 
oraz w części opisowej planów finansowych i w innych dokumentach wewnętrznych, 
a wykonanie kluczowych celów i zadań jest monitorowane przy pomocy wyznaczonych 
mierników.  

(dowód: akta kontroli str. 15-26) 
Cele, mierniki określające stopień realizacji celu, najważniejsze zadania służące realizacji 
celu ujmowane były w rocznych planach działalności Sądu na lata 2013-2015, 
opracowywanych na podstawie rocznych planów działalności Ministra Sprawiedliwości dla 
działu administracji rządowej – sprawiedliwość.  

 (dowód: akta kontroli str. 27,30 i 32) 

Prezes Sądu wraz z Dyrektorem Sądu za lata 2013-2014 sporządzali oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej. W oświadczeniach wnosili uwagi do funkcjonowania kontroli zarządczej 
w danym roku oraz wykazywali działania, które zostały podjęte w danym roku. Na przykład 
w oświadczeniu za 2014 r. wskazano na potrzebę przeszkolenia pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa informacji i wprowadzono politykę bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na bieżąco aktualizowano i uzupełniano procedury 
wewnętrzne. 

W planach działalności nie odnoszono się do zagadnień związanych z nadzorem nad 
notariuszami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
tj. nie wyznaczono celów i mierników monitorujących ich realizację oraz najważniejszych 
zadań służących ich realizacji. Nie odnotowano realizacji działań w tym przedmiocie również 
w sprawozdaniach z wykonania planów i w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 31 i 33-36) 
Wiceprezes Sądu wyjaśnił w tej sprawie, że kontrola zarządcza w jednostkach sądownictwa 
powszechnego przebiega w sposób szczególny, uwarunkowany wytycznymi Ministerstwa 
Sprawiedliwości z 21 maja 2014 r. Wyznaczanie celów i zadań w dziale sprawiedliwość 
realizowane jest w sposób kaskadowy przez Ministra Sprawiedliwości. W związku z tym na 
podstawie planu działalności dla działu, każda jednostka sporządza plan zapewniający jego 
realizację na poziomie zakładanym przez Ministra. W planie na 2015 r. Minister wyznaczył 
dla działu sprawiedliwość m.in. dwa cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa  

                                                           

4 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.  
5 Dz. Urz. .MS. z 2014 r. poz. 107. Wcześniej obowiązywał komunikat z dnia 16 listopada 2011 r.  
(Dz. Urz. MS Nr 14, poz. 199). 
6
 Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.  

7
 Zarządzenie nr 219/2012 z dnia 10.10.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli 

zarządczej w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. 
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w układzie zadaniowym. Cele te dotyczyły zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego 
prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób 
tymczasowo aresztowanych, skazanych na karę pozbawienia wolności i resocjalizację 
osadzonych. Dlatego w planie działalności Sądu w Poznaniu określano najważniejsze 
zadania służące realizacji celów oraz mierniki monitorujące ich realizację. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 
 
1.2. W latach 2013-2015 Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu corocznie dokonywał 
podziału czynności pomiędzy sędziów. Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie 
nadzoru, Prezes Sądu nadzór nad notariuszami i organami samorządu notarialnego 
sprawował za pośrednictwem Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.  
W badanym okresie do zadań Wiceprezesa Sądu należało pełnienie funkcji 
Przewodniczącego Wydziału Wizytacji, sprawowanie nadzoru nad pracą wizytatorów oraz 
nadzoru m.in. nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego w zakresie 
przewidzianym w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie8. Ponadto, jako 
Kierownik Szkolenia ww. sprawował nadzór nad zadaniami związanymi ze szkoleniem 
sędziów (za wyjątkiem szkoleń organizowanych bezpośrednio przez Sąd Apelacyjny), 
aplikantów, referendarzy, asystentów sędziego, kuratorów i urzędników sądowych oraz 
innych pracowników i w tym zakresie współpracował z Krajową Szkołą Sądownictwa  
i Prokuratury oraz właściwymi organami samorządów prawniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-57)  
W kontrolowanym okresie nadzorem nad notariuszami zajmowała się jedna osoba, 
tj. wizytator ds. cywilnych i notarialnych (sędzia wizytator)9, do którego zadań, 
zgodnie z podziałem czynności dokonywanym przez Prezesa Sądu, należało m.in. 
przeprowadzanie wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych, które zarządzi Prezes Sądu 
Apelacyjnego; dokonywanie oceny praktyki notarialnej na podstawie protokołów wizytacji 
własnych i materiałów dostarczonych przez samorząd notarialny; badanie zasadności skarg 
i wniosków dotyczących pracy notariuszy; badanie działalności nadzorczej i szkoleniowej 
Izby Notarialnej w Poznaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 44-57) 
W aktach osobowych sędziego wizytatora brak było dokumentów stwierdzających odbycie 
szkoleń w zakresie nadzoru nad notariuszami w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu.  

(dowód: akta kontroli str. 14) 
Sędzia wizytator wyjaśnił w tej sprawie, że nie uczestniczył w szkoleniach, gdyż nie 
otrzymał żadnych informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), aby 
takie szkolenia dla osób, które w imieniu prezesów sądów apelacyjnych sprawują kontrole 
nad wykonywaniem przez notariuszy obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu były organizowane. Podczas lustracji kierował się 
wytycznymi GIIF oraz innymi jego zaleceniami, zamieszczanymi na stronie internetowej 
Ministra Finansów, jak też dokonywał samodzielnie interpretacji przepisów ustawy o ppp. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63) 
1.3. W dniu 4 listopada 2010 r. Prezes Sądu otrzymał od GIIF wytyczne do kontroli 
notariuszy w zakresie realizacji przez notariuszy obowiązków wynikających z ustawy 
o ppp10. Wytyczne określały 12 obszarów kontrolnych i ich podstawy prawne, czynności 
kontrolne oraz sankcje za zaniechanie realizacji obowiązków przez notariuszy.  

 (dowód: akta kontroli str. 64-73) 
Ponadto GIIF pismem z dnia 19 listopada 2010 r.11 przekazał wzór protokołu kontroli 
związanej z realizacją przez notariuszy obowiązków wynikających z ustawy o ppp.  

(dowód: akta kontroli str. 74-76) 
Poza ww. wytycznymi GIIF przekazywał Prezesowi Sądu pisma dotyczące interpretacji 
niektórych przepisów ustawowych, wynikających z wątpliwości zgłaszanych przez 
notariuszy. Związane one były m.in. z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy o ppp, przy 

                                                           

8 Dz. U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.  
9
 Sędzia wizytator stanowisko wizytatora ds. cywilnych i notarialnych pełni od 15 maja 2011 r.  

10 Pismo GIIF nr IF6/74/55/BHB/10/13919 z dnia 29.10.2010 r.  
11

 Pismo GIIF nr IF6/74/59/BHB/10/15011 z dnia 19.11.2010 r. 
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przeprowadzaniu transakcji zawiązania spółki kapitałowej12; wykazem transakcji, które 
notariusze powinni rejestrować na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o ppp i szczegółowych 
wyjaśnień dotyczących obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego13; sytuacjami 
ujawnionymi przez kontrolerów GIIF, które powinny być zidentyfikowane przez notariuszy 
jako podejrzane, a nie zostały w ten sposób zakwalifikowane14. 

(dowód: akta kontroli str. 81-96) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

2. Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie informacji. 

2.1. Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru plan roczny zadań nadzorczych 
ustala prezes sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej  
i przedstawia go Ministerstwu Sprawiedliwości do dnia 15 stycznia każdego roku. 
Corocznie w Sądzie w Poznaniu opracowywano plany zadań nadzorczych sprawowanych 
nad notariuszami i organami samorządu notarialnego. Plan na 2014 r. opracowano 
18.12.2013 r. i wysłano do Ministra Sprawiedliwości 15.01.2014 r. (opinia bez uwag Rady 
Izby Notarialnej w Poznaniu z 16.01.2014 r.), a plan na 2015 r. opracowano 2.01.2015 r. 
i przekazano 14.01.2015 r. (opinia bez uwag Rady Izby Notarialnej z 12.01.2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 105-120) 
Stosownie do postanowień art. 21 ust. 3b ustawy o ppp m.in. prezesi sądów zobowiązani 
zostali do przekazywania GIIF planów kontroli w terminie dwóch tygodni od ich 
sporządzenia.  
Wyciąg z planu zadań nadzorczych na 2013 r. (datowany 14.01.2013 r.), dotyczący m.in. 
planowanych lustracji w zakresie realizacji przez notariuszy obowiązków wynikających 
z ustawy o ppp, przekazano do GIIF terminowo, tj. w dniu 17.01.2013 r., natomiast takich 
planów na lata 2014-2015 do GIIF nie przekazano. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 117-120) 
W rocznych planach zadań nadzorczych na lata 2013-2015 w zakresie wykonywania przez 
notariuszy obowiązków przewidzianych w ustawie o ppp, planowano lustracje problemowe 
corocznie w ośmiu określanych imiennie kancelariach notarialnych funkcjonujących 
na terenie apelacji poznańskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 105-120) 
Wiceprezes Sądu na pytanie czy plany roczne dotyczące działań nadzorczych wobec 
notariuszy sporządzano w oparciu o analizę ryzyka nadzorowanych podmiotów wyjaśnił, 
że plany roczne działań nadzorczych wobec notariuszy nie były sporządzane w oparciu 
o „analizę ryzyka”, gdyż zgodnie z art 8b ust. 1 ustawy o ppp, „oceny ryzyka prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu” dokonują instytucje obowiązane. Przy wyborze 
notariuszy, którzy poddawani byli lustracji stosowano przede wszystkim kryterium 
geograficzne, aby objąć kontrolą notariuszy mających siedziby w obrębie całej apelacji, 
także w mniejszych miejscowościach. Wobec braku informacji, co do tego, że w konkretnej 
kancelarii przepisy ustawy o ppp nie są wcale lub są wadliwie stosowane, kryterium 
geograficzne, biorąc pod uwagę zapisy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie, wydaje 
się być najbardziej miarodajnym. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

2.2. Jednocześnie z rocznymi planami pracy, do Ministerstwa Sprawiedliwości przesyłano 
sprawozdania z wykonania planu pracy przez sędziego wizytatora za rok poprzedni. 

                                                           

12 Pismo IF6/74/32/BHB/12/3865 z dnia 21.03.2011 r.  
13 Pismo IF6/0740/87/LSA/13/RD-107865 z dnia 17.10.2013 r.; pismo IF6.771.19.2015 z dnia 
29.08.2015 r.  
14

 Pismo IF6/0740/102/MMX/13/RD-134527 z dnia 30.12.2013 r. 
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Lustracje przeprowadzone przez sędziego wizytatora w latach 2013-2014 dotyczyły m.in. 
przestrzegania przez notariuszy obowiązków wynikających z ustawy o ppp oraz 
z wytycznych GIIF z listopada 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 123-131, 140-156) 
W sprawozdaniach zaznaczono, że odpisy protokołów lustracji przesyłano Ministrowi 
Sprawiedliwości, a wyciągi z protokołów zawierające ustalenia i wnioski dotyczące 
wykonywania przez notariuszy obowiązków nałożonych na nich ustawą o ppp, przesyłane 
były do GIIF. Ze sprawozdań wynika, że sposób wykonywania ww. obowiązków przez 
notariuszy nie budzi zastrzeżeń, gdyż w kancelariach w szczególności: wprowadzono 
pisemne procedury; notariusze ukończyli szkolenia z zakresu wykonywania przepisów 
ustawy; w sposób zgodny z ustawą badano tożsamość osób przystępujących do czynności 
notarialnych; ustalano osobę beneficjenta rzeczywistego, a GIIF poza nielicznymi 
wyjątkami, terminowo był zawiadamiany o transakcjach, których równowartość przekraczała 
15.000 euro. 
W sprawozdaniach odnoszono się także do wizytacji realizowanych przez Radę Izby 
Notarialnej w Poznaniu (plan i wykonanie 65 w 2013 r. i 36 w 2014 r.) na podstawie art. 44  
§ 3 ustawy Prawo o notariacie. Protokoły z tych wizytacji analizowane były przez sędziego 
wizytatora, a odpisy protokołów wraz z uchwałami Rady Izby Notarialnej przesyłano 
Ministrowi Sprawiedliwości.  

(dowód: akta kontroli str. 123-139) 

2.3. W trakcie lustracji kancelarii notarialnych sędzia wizytator badał m.in. przestrzeganie 
przez notariuszy obowiązków wynikających z ustawy o ppp oraz z wytycznych GIIF 
z listopada 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 140-156) 

2.4. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. zaplanowano 36 lustracji 
kancelarii notarialnych w zakresie przestrzegania przez nie obowiązków wynikających 
z ustawy o ppp, a zrealizowano 38, w tym 5 poza planem (2 na zlecenie GIIF i 3 na zlecenie 
Ministra Sprawiedliwości)15. Nieprawidłowości zidentyfikowane w trakcie lustracji dotyczyły 
przede wszystkim nieterminowego zawiadamiania GIIF przez notariuszy 
o transakcjach zarejestrowanych na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy o ppp, a na 
konieczność ich usunięcia wskazywano w zaleceniach polustracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 123-131, 157-173) 
Na lata 2013-2014 zaplanowano 16 lustracji kancelarii notarialnych, a zrealizowanych 
zostało 20, w tym 3 zaległe z 2012 r. i 2 na zlecenie Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie 
lustracje obejmowały okres jednego roku. Lustracje zaplanowane na 2013 r. i 2014 r. 
przeprowadzono w II półroczu danego roku i objęto nimi odpowiednio okresy od 1.07.2012r. 
do 30.06.2013 r. oraz od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Na 2015 r. poza jedną lustracją 
niezrealizowaną w okresie poprzednim, zaplanowano lustracje 8 kancelarii notarialnych (po 
dwie w kwartale).  

(dowód: akta kontroli str. 105-110, 117-120, 123-131) 
W I półroczu 2015 r. sędzia wizytator nie przeprowadził lustracji w żadnej z zaplanowanych 
kancelarii, wyjaśniając, że jako wiążący termin do rozliczenia zadania traktuje plan pracy 
na cały rok 2015 i zostanie on w całości zrealizowany. Do dnia 26.10.2015 r. zostały 
przeprowadzone 3 lustracje16, a termin czwartej już został ustalony. Dodał, że w I półroczu 
2015 r. wpłynęło 9 skarg na działalność notariuszy, tj. więcej niż w całym 2014 r. 
i konieczność ich rozpoznania miała wpływ na przesunięcie terminów lustracji. 
Odnośnie najistotniejszych nieprawidłowości identyfikowanych w trakcie lustracji stwierdził, 
że najczęściej stwierdzanym uchybieniem były opóźnienia w przekazywaniu przez 
notariuszy informacji o transakcjach; rozbieżności pomiędzy treścią pisemnej procedury, 

                                                           
15

 W 2010 r. zaplanowano 6, zrealizowano 5; w 2011 r. odpowiednio 6 i 7 (w tym 2 dodatkowo na 

zlecenie GIIF); w 2012 r. odpowiednio 8 i 6 (w tym 1 dodatkowo na zlecenie Ministra 
Sprawiedliwości); w 2013 odpowiednio 8 i 10 (w tym 3 dodatkowo z roku poprzedniego; w 2014 r. 
odpowiednio 8 i 10 (w tym 2 dodatkowo na zlecenie Ministra Sprawiedliwości). 
16

 Lustracje te przeprowadzono 2, 19 i 22 października 2015 r.  
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a stosowaną przez notariusza praktyką, jak też występowały nieprawidłowości podczas 
ustalania beneficjenta rzeczywistego. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63) 
Wiceprezes Sądu w sprawie liczby kontrolowanych kancelarii notarialnych wyjaśnił, że jego 
zdaniem liczba lustracji w kancelariach notarialnych jest wystarczająca. Notariusze są 
swoistą instytucją obowiązaną, gdyż notariusz w zakresie uprawnień, podczas 
dokonywanych przez niego czynności notarialnych działa jako osoba zaufania publicznego, 
korzystając z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W czasie 
przeprowadzanych lustracji okazało się, że notariusze w większości prawidłowo interpretują 
i stosują przepisy ustawy o ppp, a stwierdzane w niektórych protokołach uchybienia nie 
miały poważniejszego charakteru. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

2.5. Analiza 10 wyciągów z protokołów lustracji17 w części dotyczącej wykonywania przez 
notariusza obowiązków przewidzianych w ustawie o ppp wykazała m.in., że:  
2.5.1. Podczas każdej lustracji sędzia wizytator badał następujące szczegółowe 
zagadnienia wynikające z ustawy o ppp oraz z wytycznych GIIF z listopada 2010 r.: 
wyznaczenia przez kancelarie osób odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków 
określonych w ustawie o ppp (art. 10b ustawy); wprowadzenia w formie pisemnej 
wewnętrznych procedur zawierających m.in. określenie sposobu wykonania środków 
bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, 
przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, procedury 
wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych oraz sposób 
przechowywania informacji (art. 10a); stosowania wobec klientów środków bezpieczeństwa 
finansowego, których zakres stosowania określany jest podstawie oceny ryzyka prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 8b ust. 1); zastosowania środków bezpieczeństwa 
finansowego (art. 8b ust. 4); zakresu środków bezpieczeństwa finansowego (art. 8b ust. 3); 
analizy przeprowadzanych transakcji (art. 8a ust. 1 i 2); rejestracji transakcji 
przekraczających równowartość 15.000 euro (art. 8 ust. 1, 3 i 3a); przechowywania rejestru 
oraz dokumentacji i informacji o transakcjach (art. 8 ust 4 i 4a); przekazywania informacji do 
GIIF (art. 12 ust. 2); szkoleń pracowników wykonujących obowiązki wynikające z ustawy o 
ppp (art. 10a ust. 4); realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych (art. 24 ust. 2) oraz 
szczególne środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom (art. 20d). 

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

2.5.2. W toku wszystkich przeprowadzonych lustracji sędzia wizytator odnosił się do 
wewnętrznych procedur zawierających reguły postępowania z klientami w kontekście 
realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ppp. Wyniki lustracji wskazują, że wszystkie 
lustrowane kancelarie posiadały procedury zawierające w szczególności: sposób wykonania 
środków bezpieczeństwa finansowego; sposób rejestracji transakcji; sposób analizy i oceny 
ryzyka (uwzględniających kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe 
i behawioralne); sposób przekazywania informacji o transakcjach do GIIF; procedurę 
zamrażania wartości majątkowych; sposób przyjmowania oświadczeń, czy osoba zajmuje 
eksponowane stanowisko polityczne oraz sposób przechowywania informacji.  
W odniesieniu do poszczególnych zagadnień ujętych w procedurach, wizytator powoływał 
paragraf procedury i normy prawne wynikające z ustawy o ppp. W kancelariach do procedur 
opracowywane były także załączniki. 
W jednym protokole lustracji sędzia wizytator odnotował, że w procedurze brak jest zapisów 
dotyczących udostępniania informacji o transakcjach i poddania się kontroli, jednak 
w świetle treści art. 10a ust. 2 ustawy o ppp nie są to obligatoryjne elementy wewnętrznych 
procedur w tym zakresie i procedura spełnia wymogi ustawy o ppp. 
Procedury w kontrolowanych kancelariach zostały przyjęte w okresie od 21.04.2010 r. do 
1.01.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 
Sędzia wizytator w sprawie sprawdzania w czasie lustracji informacji uzyskanych w wyniku 
stosowania środków bezpieczeństwa, wyników analiz wyjaśnił, że zawsze jest to badane. 
Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdził. Również nie miał zastrzeżeń 

                                                           

17 Po 5 protokołów lustracji z 2013 r. i 2014 r.  
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do stosowanych przez notariuszy procedur związanych z zamrażaniem wartości 
majątkowych oraz procedur dotyczących określenia ryzyka prania pieniędzy pod względem 
czterech kryteriów. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63)  

2.5.3. Wizytator w czasie badanych lustracji odnosił się do sposobu określania ryzyka 
prania pieniędzy przez notariuszy i dokonywania przez nich jego analizy. Wszystkie 
kancelarie posiadały opracowane procedury w tym zakresie oraz co miesiąc dokonywały 
analizy transakcji i oceny ryzyka, sporządzając oświadczenia „Wyniki analiz”. 
W oświadczeniach notariusze stwierdzali czy wskazywały one na ryzyko prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu. W żadnej z kontrolowanych kancelarii nie wystąpiły przypadki 
takich transakcji. 

 (dowód: akta kontroli str. 174-299) 

2.5.4. We wszystkich 10 kontrolowanych kancelariach opracowane były procedury związane 
ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza protokołów lustracji 
wskazuje, że wszyscy notariusze dokonywali identyfikacji klientów i ich weryfikacji, 
podejmując te czynności z zachowaniem należytej staranności. Również podejmowali 
działania związane z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego. W protokołach lustracji 
wizytator poza powołaniem się na przepisy prawne (art. 8b ust. 3 i ust 4 ustawy o ppp), 
nie podawał czy notariusze pozyskiwali informacje na temat celu i zamierzonego przez 
klientów charakteru stosunków gospodarczych oraz czy na bieżąco monitorowali stosunki 
gospodarcze z klientami.  
Sędzia wizytator wyjaśnił w tej sprawie w tym zakresie polegał na wyjaśnieniach 
kontrolowanych notariuszy, a z uwagi na ilość analizowanej dokumentacji w czasie lustracji, 
nie zawsze w protokołach odnosił się szczegółowo do wszystkich kontrolowanych 
zagadnień. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63, 174-299) 

2.5.5. We wszystkich lustrowanych kancelariach prowadzona była bieżąca analiza 
przeprowadzanych transakcji, a ich wyniki dokumentowano w oświadczeniach „Wyniki 
analiz” opisanych w pkt. 2.5.3. niniejszego wystąpienia. Analizy dokumentowane były 
w formie pisemnej, a w dwóch kancelariach również elektronicznie w systemie 
informatycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

2.5.6. Według protokołów lustracji, wszystkie kancelarie rejestry transakcji, których 
równowartość przekraczała 15.000 euro, prowadziły w systemie informatycznym. Dane 
do rejestrów wprowadzane były na podstawie zapisów w repertorium, także prowadzonych 
w formie elektronicznej. Sędzia wizytator we wszystkich badanych protokołach lustracji 
odnotował, że nie stwierdził rejestracji transakcji, których okoliczności – bez względu na jej 
wartość i charakter – wskazywałyby, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub 
finansowaniem terroryzmu. W przedmiocie prowadzenia rejestrów nie stwierdził 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

2.5.7. W 4 protokołach sędzia wizytator odnotował, iż dokumenty notarialne przechowywane 
są od co najmniej 5 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

Sędzia wizytator wyjaśnił, iż w czasie lustracji zawsze badał prawidłowość i okresy 
przechowywania rejestrów transakcji, informacje o transakcjach, wyniki analiz oraz 
informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 
Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdził. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63) 

2.5.8. We wszystkich kontrolowanych kancelariach sędzia wizytator sprawdzał terminowość 
przekazywania przez notariuszy do GIIF informacji o przeprowadzonych transakcjach 
za miesiące objęte lustracją. Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o ppp, informacje 
o zarejestrowanych transakcjach zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy o ppp, 
przekazuje się do GIIF w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 
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Opóźnienia stwierdzono w dwóch kancelariach, w tym w jednej wynosiły one od 1 do 35 dni 
w 10 na 12 wysłanych w badanym okresie informacji, a w drugiej 5 i 7 dni w dwóch na 12 
wysłanych informacji. 
W zaleceniach polustracyjnych w odniesieniu do tych dwóch kancelarii nakazano 
przestrzeganie terminu wysyłania informacji do GIIF. Sędzia wizytator na podstawie 
wygenerowanych danych z systemu informatycznego stwierdził, że wszystkie lustrowane 
kancelarie powyższe informacje przekazywały GIIF bezpośrednio w formie elektronicznej, 
co było zgodne z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 
2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz 
trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej18. 
W żadnej z lustrowanych kancelarii nie wystąpiły transakcje wymagające niezwłocznego 
informowania o nich GIIF (art. 8 ust. 3 ustawy o ppp).  

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

2.5.9. Podczas lustracji sędzia wizytator weryfikował szkolenia w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu odbyte przez notariuszy, nie stwierdzając 
w tym zakresie nieprawidłowości. Wszyscy notariusze odbyli przeszkolenia związane z tą 
tematyką. 

(dowód: akta kontroli str. 174-299)  

2.5.10. Poza wymienionymi w pkt. 2.5.8. niniejszego wystąpienia zaleceniami 
polustracyjnymi, sędzia wizytator sformułował jeszcze w jednej kancelarii zalecenie 
dotyczące przyjęcia przez notariusza osobistej odpowiedzialności za wykonywanie 
obowiązków określonych w ustawie o ppp. Stwierdził bowiem, że osobą odpowiedzialną jest 
inny notariusz zatrudniony w kancelarii, co naruszało postanowienia art. 10b ust. 1 ustawy  
o ppp, gdyż zgodnie z jej art. 2 pkt 1 lit. n każdy notariusz wykonujący zawód notariusza jest 
oddzielną instytucją obowiązaną.  

 (dowód: akta kontroli str. 174-299)  

Wszystkie lustrowane kancelarie ocenione zostały przez sędziego wizytatora pozytywnie 
pod względem merytorycznym i formalnym, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, o których 
usunięcie wnioskował w zaleceniach polustracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o ppp pisemna informacja o wynikach kontroli 
realizowanych przez prezesów sądów apelacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy, winna być przekazywana Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od jej 
zakończenia. Spośród 10 badanych protokołów lustracji kancelarii notarialnych, 
8 przekazano do GIIF po upływie 18 do 41 dni od dnia przeprowadzenia lustracji. Data 
przeprowadzenia lustracji i data wysyłki wyciągu protokołu do GIIF, były jedynymi datami 
wprowadzonymi w protokołach i pismach przewodnich. 

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 
Sędzia wizytator wyjaśnił w tej sprawie, że przesłanie do GIIF wyciągów z protokołów 
po upływie ponad 14 dni, nie jest tożsame z tym, że były one przesyłane po upływie 14 dni 
od zakończenia lustracji. Po zakończeniu czynności lustracyjnych konieczna była jeszcze 
analiza części zgromadzonych podczas lustracji dokumentów i sporządzenie protokołu 
lustracji. Dopiero jego sporządzenie oznacza zakończenie lustracji. Dodał, że jego zdaniem 
po oddaniu protokołów w Wydziale Wizytacji, były one przesyłane do GIIF z zachowaniem 
ustawowego 14 dniowego terminu. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-63)  

We wszystkich 10 analizowanych protokołach lustracji w części dotyczącej wewnętrznych 
procedur Sędzia wizytator odnotowywał, że procedura zawiera definicje ustawowe oraz 
elementy wymagane w przepisach art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ppp, podczas gdy art. 10 
został uchylony z dniem 22.10.2009 r. Definicje i elementy procedur ujęte są w art. 10a ust. 
2 i ust. 3 ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 174-299) 

                                                           

18 Dz. U. Nr 113, poz. 1210 ze zm.  
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Sędzia wizytator wyjaśnił, że jest to oczywista omyłka pisarska i prawidłowo powinien być 
przywołany przepis art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o ppp. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63) 

 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) Plan zadań nadzorczych na 2013 r. ustalony został 14 stycznia 2013 r. i przesłany 
do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 15 stycznia 2013 r. bez zasięgnięcia opinii Rady 
Izby Notarialnej, co stanowiło naruszenie § 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru.  

(dowód: akta kontroli str. 14, 117-120) 

Wiceprezes Sądu wyjaśnił w tej sprawie, że brak zasięgnięcia opinii samorządu 
notarialnego nastąpił na skutek przeoczenia związanego ze spiętrzeniem się terminów 
i obowiązków związanych z początkiem roku kalendarzowego. Dodał, że w dotychczasowej 
historii samorząd notarialny nigdy nie miał uwag do planów pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

Kierowanie pracą sekretariatu, dokonywanie wysyłki korespondencji i przyjmowanie 
korespondencji wpływającej do Wydziału IV Wizytacji należało do obowiązków Kierownika 
Sekretariatu ww. Wydziału. Kierownik Sekretariatu wyjaśniła, że nastąpiło to z uwagi 
na spiętrzenie się terminów i obowiązków związanych z początkiem roku kalendarzowego. 

(dowód: akta kontroli str. 300-303) 

2) Plany zadań nadzorczych na lata 2014-2015 dotyczące planowanych lustracji w zakresie 
realizacji przez notariuszy obowiązków wynikających z ustawy o ppp nie zostały przesłane 
do GIIF, co naruszało postanowienia art. 21 ust. 3b ustawy o ppp, stanowiącego, że 
podmioty wymienione w ust. 3 (w tym prezesi sądów apelacyjnych) przekazują 
Generalnemu Inspektorowi plany kontroli w terminie dwóch tygodni od ich sporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 14, 105-116) 
Wiceprezes Sądu wyjaśnił, że plany zadań nadzorczych na lata 2014-2015 nie zostały 
przesłane do GIIF przez przeoczenie. Dodał, że GIIF nigdy nie ponaglał o nadesłanie takich 
planów. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Wizytacji wyjaśniła, że nastąpiło to z uwagi na spiętrzenie 
się terminów i obowiązków związanych z początkiem roku kalendarzowego. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym obszarze, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na skuteczność 
realizacji zadań. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli19, 
wnosi o: 

1) Ustalenie i przekazywanie planów zadań nadzorczych do Ministerstwa 
Sprawiedliwości po uprzednim uzyskaniu opinii właściwej terytorialnie Rady Izby 
Notarialnej. 

                                                           
19 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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2) Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej planów kontroli 
instytucji obowiązanych w terminie dwóch tygodni od ich sporządzenia. 

V. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia takich 
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. 

 

Zielona Góra, dnia 8 grudnia 2015 r. 
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