
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Obszary dziatalnosci fundacji/stowarzyszeri szczegdlnie narazonena ryzyko prania

pieniedzy oraz finansowania terroryzmu

dziatalnosé fundacji/stowarzyszeh zagranicznych majacych siedzibe za granicq

i tworzacych przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Zagraniczne ugrupowania terrorystyczne moga podszywa¢sie pod legalne podmioty,

jak np. fundacje oraz stowarzyszenia i pozyskiwaé fundusze na cele o charakterze

terrorystycznym.

powigzania osobowez paristwami wysokiego ryzyka?;

Fundacje/stowarzyszenia majace powiqzania osobowe oraz kontakty z osobami

i podmiotami pochodzacymi z kraj6w podwyzszonego ryzyka prania pieniedzy oraz

finansowania terroryzmu (Rozporzadzenie delegowane Komisji UE 2016/1675 z dnia 14

lipca 2016r.? orazlista FATF).

udzielanie pomocy humanitarnej na obszarach obarczonych duzym ryzykiem

finansowania terroryzmu;

Fundacje/stowarzyszenia Swiadczace pomoc humanitarng na obszarach obarczonych

duzym ryzykiem, gdzie maja miejsce konflikty zbrojne, badz aktywnie dziataja

niepanstwowe grupy zbrojne lub terrorysci. Konkretne zagrozenia zalezq od wielu

czynnikéw, m.in. od profesjonalizmu organizacji typu non-profit czy tez sytuacji w

kraju, w ktdérym jest Swiadczona pomoc, w tym od politycznej dynamiki danego

konfliktu.

reprezentowanie fundacji/stowarzyszenia przez osoby zajmujace eksponowane

stanowiska polityczne (ang. PEP — Politically Exposed Persons)’,

powigzania osobowe cztonkéw zarzqdu fundacji/stowarzyszenia z podmiotami

prowadzaqcymi dziatalnosé gospodarcza, bedacymi kontrahentami

fundacji/stowarzyszenia;

prowadzeniedziatalnosci pod adresem tzw.biura wirtualnego;

podjecie przez fundacje/stowarzyszenie dziatalnosci gospodarczej niezgodnej ze

statutem;

liczne zrédta pozyskiwania funduszy;

Liczne Zrédta pozyskiwania funduszy umozliwiajq ukrycie transferowania wartosci

majatkowych pochodzacych z nielegalnej dziatalnosci do organizacji typu non-profit

welu ich wyprania. Na przyktad Srodki pieniezne uzyskane w wyniku przestepstwa,

wptacane jako darowizny podstawionych lub nieistniejacych osdb fizycznych lub

prawnych, moga byé nastepnie — w legalny sposdb — transferowane na rzecz

konkretnych osdéb lub podmiotéw gospodarczych, zgodnie z celami wskazanymi

w Statucie organizacji.

1 https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-miedzynarodowe-glif
? https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1541768451194&uri=CELEX:02016R1675-20181022

3 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

4 Nalezy zwrécié szczegdina uwage na rozporzadzenie Ministra Finansdw, Funduszyi Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca

2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowiski funkcji publicznych bedacych eksponowanymistanowiskami politycznymi

(Dz.U, z 2021 r., poz. 1381), ktére weszto w zycie z dniem 31 pazdziernika 2021 r.
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wykorzystywanie sposobéw gromadzenia §srodkéw pienieznych utatwiajacych

ukrycie érédet ich pochodzenia i tozsamosci rzeczywistych darczyricow (np. czes¢

zbiérek publicznych, aukeji charytatywnych);

wykorzystywanie nowych narzedzi technologicznych;

Fundacje/stowarzyszenia wykorzystujace do pozyskiwania funduszy nowe narzedzia

technologiczne sprzyjajace ukryciu zrddet ich pochodzenia, takie jak ,,crowdfunding”

(finansowanie spotecznogciowe)czy ,,blockchain”(transakcje w walutach wirtualnych).

brak ogdéInodostepnych informacji na stronach internetowych

o fundacji/stowarzyszeniu, w szczegélnosci o zakresie dziatalnosci, przyktadowych

inicjatywach, sposobie wykorzystywania funduszy — zgodnychze statutem.

brak informacji na temat koficowego wykorzystania funduszy;

krétki okres funkcjonowania fundacji/stowarzyszenia potaczony z wyjatkowo

wysokimi obrotami;

uzyskanie negatywnych informacji o dziatalnogci fundacji/stowarzyszenia, np.

mogacych wskazywaé na wykorzystanie do popetnienia przestepstwa;

zawieszenie zarzqdu fundacji i wyznaczenie zarzadcy przymusowego(art. 14 ustawy

o fundacjach) lub zawieszenie w czynnosciach zarzqdu stowarzyszenia i wyznaczenie

przedstawiciela do prowadzenia biezacych spraw stowarzyszenia (art. 29 ust 2

ustawy prawo o stowarzyszeniach);

zidentyfikowanie w sprawozdaniu z dziatalnosci fundacji informacji pozwalajacych

negatywnie ocenié prawidtowoéé realizacji obowiazkéw wynikajacych z ustawy(art.

12 ust. 2 ustawy o fundacjach);

fundacje nieujawniajace informacji o swojej dziatalnosci, np. poprzez brak sktadanych

sprawozdani lub brak kontaktu z przedstawicielami fundacji;

podmioty organizujgce podejrzane zbiérki pieniedzy pod pretekstem dziatan

ukierunkowanych na zwalczanie pandemii COVID-19;

organizacje non-profit powiazane z osobami  reprezentujgcymi —ruchy

ekstremistyczne;

Organizacje non-profit powigzane osobowo lub ideologicznie z osobami

reprezentujacymi ruchy ekstremistyczne (np. skrajnie islamistyczne, prawicowe,

lewicowe) moga wspieraé podmioty lub osoby poprzez np. organizowanie zbidrek,

finansowanie szkoleri paramilitarnych, czy tez wydarzen oraz materialéw

propagandowych.

fatszywe organizacje charytatywne otrzymujace srodki pieniezne prywatne/rzqdowe,

stuzace rzekomej walce z pandemig COVID-19;

nieuwzglednienie przez instytucje obowigzane nowych czynnikéw ryzyka zwiazanych

z epidemig COVID-19 odnoszacychsie do ich dziatalnosci (art. 27 ustawy).

Pomimo wystapienia uzasadnionych okolicznosci instytucje obowigzanenie aktualizujq

swoich ocen ryzyka, o ktérych mowaw art. 27 ustawy. Brak identyfikacji i oceny przez

instytucje obowigzane nowych czynnikéw ryzyka spowodowanych epidemig COVID-19

wplywa negatywnie na caty system przeciwdziatania praniu pieniedzy oraz

finansowania terroryzmunie tylko w dangj instytucji obowigzanej.
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Ponadto zalecane jest biezace sledzenie publikacji i komunikat6w Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw.®

Z powazaniem,

Z upowaznienia_
oul

Generalnego Inspektorarynforqiac Finansowe;

J

Artur Kolaczek
Zastepca Dyrektora

Departamentu Informacji Finansowe]

 

5 https://www.gov.p|/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowe]
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