
wÓJT
GminY Bartniczka

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

wÓ.lrł GMII\rY BARTNICZKA

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu

pieniędry oraz finansowaniu terroryzmu.l'

Napodstawie art.15 aust,2w nviązklz ar:t.2 pkt 8 ustawy zdnla 16 listopada 2000 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U, z2OI] r. poz. 1049 ze nt)
zał ządzart, co następuj e :

$L. Wprowadzarn ,,Instrukcję postępowania w zal<lesie przeciwdziałana praniu pieruędzy oraz

finansowaniu terroryzmu'', stanowiąc ą załączlt:kNr 1 do znządzeria.

s2. 1. Wyznaczarn pracownika mającego w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

Sprawy zwtązane z zarządzaruem kryzysowym w łJrzędzie Gminy Bartniczce na Koordynatora ds.

współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich Spraw

rwiązutych z realizacją zadań doĘczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu.

2' Wyznaczam pracownika mającego w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzia.lności sprawy

rwiązane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w LJrzędzie Gminy Bartniczce na Zastępcę

Koordynatora ds. wspóĘtacy z Generalnym lnspektorem lnformacji Finansowej.

$3. 1. w celu właściwego wykonyrvania zadń i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych

cąmności wprowadzam:

1) ''rejestr powiadomień", stanowi ący załączrllknt 2 do zarządzerua,

2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora informacji Finansow'ej, stanowiący załącznkrn 3 do

zarądzerua.

s4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracownikow Urzędu Gminy Bańniczka do zapoznania się z

treŚcią zaruądzeniatprzestrzegania jego postanowiefipoprzezzłożenie oŚwiadczenia, stanowiącego

załączruk nr 4 do zarządzenia.

2. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przesttzeganiapostanowień zawartychw ,,Instrukcji

postępowania w zakresie przeciwdztałaria praniu pieniędzy oraz ftnansowaniu terroryzmu'',
I

dołącza się do akt osobowych pracowników,

3. Zobowtązuje się pracowników mających w zakresie obowi7ków, uprawnień i



odpowiedzialności sprawy zawiązane zkadramiwlJrzędzieGminy Bartruczkado egzekwowania
składania oświadczenprzezpracowników Urzędu Gminy Bartniczka oraz kierowników jednostek
or ganizacyjnych Gminy B articzka.

$5' Zobowiązuje się kierownikówjednostek otganlzacyjnych Gminy Bartniczkado wprowa dzenia
w jednostce ''instrukcji postępowania w zakesie przeciwdziałanla praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu'', a takżę do egzekwowania złoŻenia pTzez pracowników jednostki
oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 4 d,o zarządzetia.

$6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I

It



/
ZałącznikNr 1

do Zarządzenia nr 9l20I8

Wójta Gminy Bartriczka

z drua 6 lutego 2018 r.

INSTRUKCJA

Po S TĘP oWANlA W ZAKRE SIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PiENIĘDZY

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

s1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1 ) ustawie na|eŻy rozumieć ustawę z dnia 1 6 listopad a 20OO r. o przeciw działantu praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z20Il r.,poz.I049 ze zm.\,

2) GIIF - na\eĘ przez to rozumieć Genera1nego Inspek1ora Informacji Finansowej,

3) Wójcie - należy pTzezto rozumieć Wójta Gminy Bartniczką

4) jednostcę - oznaczatoUrząd Gminy Bartniczka oraz jednostĘ organizacyjnąGminy Bartńczka,

5) kierowniku jednostki orgnizacyjnej Gminy Bartruczka - naleŻy przez to rozumieó

Kierownikajednostki orgu'ttzacyjnej utworzonej do rcalizacjizadanGminy Bartniczka.

$2

Zobowązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków
słuzbowych do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy, & w

szczegóIności rłpłat i wniosków o zwrot w1płaconych kwot, przeniesień własnoŚci lub posiadarria

wartości majątkowych' w tym oddania pod zastaw, zarnian wierzy'telności na akcje lub

udziały-znówno gdy czynnoŚci te dokonyr;vane są we własn1łn, jak i cudzym imieniu, nawłasnyjak

i na cudzy rachrrnek, w któr5.łrn występuj ą oznaki wskazuj ące na mozliwo śÓ wprowadzenia do obrotu

finansowego wartoŚci majątkowych pochodzących z nielegalnych lub ujawnionychfuódeł, ,

Ż) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, ze

mają one związek z popełnieniem przestępstw' o których mowa w art.165 a lub art. 299 Kodeksu

kamego,

3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzĄącychte transakcje,

4) nwacanaszczegóLnej uwagi na: I l

a) transakcje nietypowe zwtąztrc znabyctem majątku komunalnego,

b) umorryy i transakcje zvvieyzane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w



Gminie Bartniczką realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c) na nieĘpowe zachowuiai czyrności podejmowane przezuczestIików postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ,polegając e mtędzy inrrymi na oferowaniul pTzez nich warunków wykonania

zamówienia w sposób raząco odbiegających od oferowanychprzez innych oferentów

d) naudział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach,

szcze gó!rue fi nansowany ch z udziahem kapitału zagr uiczne go,

e) dokonyłvanie wpłaty znacztlychkwot gotówkowych (np. tytułem zapŁaĘ zanabyte mienie),

f) dokonyłvanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie),w tym samym dniu,

g)przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat naleznych jednostce i

ewentualnego ich vycofania,

5) przekazywania bezpośredniemu przełozonemu, a następnie Koord1natorowi ds. współpracy z GIIF

informacji w formie notatki słuzbowej dotyczącej opisu pod€1rzanych transakcji wrM z

uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art.15 a ust.1 pkt 1 ustawy oIM, że istnieje

uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIiF, załącząąc do powyzszej notatki projekt

powiadomlenia wrazz dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3,

$3

1. Koordynator ds, współpracy z GIIF :uznaJąc zasadnośó podjęcia czynności wnioskowanych

przęz pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis

ujawnionych okoliczności oTaZ przyczyn, dla których uznano, Że mogą wskazywać na

prowadzente działanmających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W prrypadku stwierdzeruabraku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza

uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomieniavłraz z dokumentacją winrra byc przechowylvana w sposób zapevłnlający

poufnośó i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz inrrym osobom upowaznionym przęZ

Wójta.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do ,,rejestru powiadomień'', który prowadzi Koord1łlator do

wspołpracyz GIIF.



p
ZałącnkNr2
do Zarządzenta9l}}I8

Wójta Gminy Barbriczka

z dnta2lutego 2018 r'

REJESTR PowIADoMIEŃ cł,owNBGo INSPEKToRA

INFORMACJIFINANSOWEJ



ZałącmikNr 3
do Zarządzenianr 9D018

Wójta Gminy Butniczka
z dnta}lutego 2018 r.

WZOR POWIADOMIENIA

GŁoWNEGO INSPEKTORA II{FoRMACJI FINANSoWEJ

Barnriczką dnia

Generalny Inspektor Informacj i
Finansowej Ministerstwo Finansów

UL Świętokrzyska 12

00-916 WARSZAWA

POWiADoMIENIE o PODEJRZENru PoPEŁNIENIA PRANIA PIENĘDZY

ORAZ FINANSOWANT TERRORYZMU

Na podstawie art. l5a ust.I,3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada2OOO r. o przeciwdziaŁantu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz. U z2OI7 r.,poz.7049 zęzm.) powiadam,iŻw

trakcie czynności przeprowadzonej w związku Z; ............'

Zacho dzi p o dej rzeni e prani a pienię dzy lfi nans owania terroryzmu*

opis ustaleń**

(podpis osoby upowaznionej)

*niepotrzebne skreślić
**opis ustaleń powinien zawieraÓ dane ,o których mowa w art,I2 ust. l pkt I-4 orazart. l5a ust.4

ustayy a w zakresie danych doĘczących uczestrrików transakcji- w -iarę moŹliwości natęZry podać

informacje o których mowa w art. 9 ust,9 ustawy.

Załącznlki***

***zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy naleŻy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów

doĘczących transakcji 
'co do których zachodzi podejrzenie ,Że mają one związek z popełnieniem

przestępstw określonych w art.1654 a lub w art. 299 kodeksu kamego oraz informacje o stronach

tych rransakcji.



(

Z'dącn:kNr4

do Zaządzerlaw 912018

Wójta Gminy Barhiczka

zdrua?lutego 2018 r.

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(nazwa jednostki)

OSWIADCNNIE

Niniejsz5łn oświadczarn" że przyjfiemŁam do wiadomoŚci i przesttzegarlia zasady określone w

,,lnstrukcji postępowarfa w zakresie przeciwdziałana praniu pieniędzy oraz finansowarriu

terroryzmu" otaz zobovńęuję się postępowaó zgodni e z zawattymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowlęĄę się do zapoznałia onz przestzegania przepisów ustawy z drna 16.1istopada

2000 r. o przeciwdziałarriu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z20I7 r.,poz.IO49

zenn.)

dnia.

" (miejscowość) (data) (podpis)


