
ZARZADZE,NIE Nr 512016
Staiosty Rawskiego

z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: instrukcji przeciwdzialaniawprowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci
maj4tkowych z nielegalnych lub nieujawnionych trfideloraz finansowania
terroryzmu.

Na podstawie art. I5aust. 2 ustawy z dnia 16 listopada2}}} r. o przeciwdziaLaniupraniu pienigdzy

oraifitt*rowaniuterroryzmu (tj.Dz.IJ.z2016r.poz.299zezm.)zarzqdzatnconastqpuje:

$ 1 .
Wprowadzam ,,Instrukcjg postgpowania w zakresie przeciwdzialariawprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoSci maj4tkowych z nielegalnych lub nieujawnionych 2t6del oraz finansowania
teftoryzmtJ" , rrazywan4 dalej ,,Instrukcj 4" stanowi 4c4 zal4cznik Nr 1 do Zarzqdzenia.

$ 2 .
WyznaczamKoordynatora ds. wsp6lpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

w osobie zastgpcy gl6wnego ksiggowego.

$ 3 .
Zobowi1zqg Koordynatora, o kt6rym mowa w $ 2 do:

l)monitorowania realizaqipostanowieri niniejszego Zarzqdzenia i przedstawiania propozycji

jego uzupelniania lub zmiany treSci;
2)okresowej analizy powiadomieri GIIF o podejrzeniu wprowadzariado obrotu finansowego

warto$ci maj4tkowych pochodz4cych z nielegalnych lub nieujawnionychLr6del i przedstawienia

raportu Starosty Rawskiego.

$ 4 .
Zobowipzujg Dyrektor6w Wydzial6w do zapoznaniapodleglych pracownik6w z treSci4 przepis6w

,,Instrukcji' oraz odebrania o6wiadczeniao powyZszym potwierdzonego podpisem wg zal4cznika

nr 2 do Zarz4dzenia.

$ s .
Traci moc Zarzqdzenie Nr 1212008 Starosty Rawskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie
instrukcji dotyczqcej przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci maj4tkowych
pochodi4cych z nielegalnych lub nieujawnionych 2r6deloraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

$ 6 .
wykonanie zaru4dzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Rawskiego.

$ 7 . AKf f i$TA
Zarz1dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.



Za\qcznik Nr 1 do Zar z4dzenia nr 5 I 20 | 6 Starosty Rawsk ie go
z dnia25lipca 2016 r. w sprawie: instrukcji przeciwdzialania
prowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci maj4tkowych
z nielegalnych lub nieujawnionych ir6del oraz finansowania terroryzmu.

Instrukcja
postgpowania w zakresie przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto5ci

maj4tkowych z nielegalnych lub nieujawnionych f.r6del oraz finansowania terroryzmu

RozdziaN I
Przepisy og6lne

$1.

Instrukcja postgpowani aw zakresie przeciwdziaNaniawprowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci

maj4tkowych z nielegalnych lub nieujawnionych2r6del oruz finansowaniaterrotyzmu okreSla

spos6b realizacji6rodk6w bezpieczeirstwa finansowego dla zminimalizowartiamoZliwoSci
wykorzystania Starostwa Powiatowego w Rwie Mazowieckiej do prania pienigdzy lub finansowania

terroryzmu.

s2.

lJzyte w insrtrukcji okreslenia i skr6ty oznaczaiq:
1) Ustawa - ustawg z dnia 16 listopada2000 roku o przeciwdzialaniu praniu

finansowaniu terroryzmu (tj.Dz.U.22016 roku, poz. 299 ze zm.);
2) Pranie pienigdzy - postqpowanie okreSlone w art.2 pkt 9 ustawy;

pienigdzy oraz

3) Finansowanie terroryzmu - jako czyn okreslony w art.l65austawy z dnia6 czerwca
roku - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 2p62. zm.);

4) Transakcja - dokonanatawlasnym lub cudzym rachunku wptaty lub wyplaty w formie
got6wkowej lub bezgot6wkowej, przeniesienia wlasnoSci posiadania warto Sci
maj4tkowyih, oddanie ich w komis lub pod zastaw, atak:2e zanianE wierzytelnoSci na akcje
lub:udzialy;

S)tJrzTd- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;
6) Pracownik - osobg zatrudnion1na podstawie umowy o pracg, lub wykonuj qcqczynnoSci na

podstawie um6w cywilnoPrawnYch;
7) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
8) Koordynator - osoba odpowiedzialnaza wykonanie obowi4zk6w okreSlonych w ustawie

i niniejszej instrukcji, kt6rej powierzono pelnienie tej funkcji.

$3.

Nieprzestrzeganie ustaleri niniejszej instrukcji mohe skutkowa6 zastosowaniem wobec pracownika

kar przevidzianych w Kodeksie pracy a w stosunku do os6b wykonuj4cych na rueczUtzEdt

czynno6ci na podstawie um6w cywilnoprawnych moZe stanowi6 podstawg w1'powiedzenia umowy

w trybie natychmiastowYm.

r997



$4.

Pracownicy zobowiryarti s4 do zachowania w tajemnicy informacji, kt6re uzyskali w toku
wykonywaniia czynno6ci w zakresie okre3lonym ustaw4, obowi4zek zachowania tajemnicy nie ustaje

r6wnie2 potozwt4zaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynnoSci na podstawie

um6w prawa cywilnego.

ss.
Niedozwolo.ne jest ujawnianie osobom nieuprawnionym w tym takZe stronom transakcji faktu
poinformowania GIIF o transakcjach co do kt6rych zachodzi podejrzenie,2e wat:toSci maj4tkowe
mog4 pochodzi6 z nielegalnych lub nieujawnio nych 2r6detr , lub te2, 2e maiq zwi4zek z popelnianiem

akt6w terrorystyc zny ch.

$6.

Instrukcja obejmuje realizacjg obowi4zk6w Urzgdu wynikaj4cych z ustawy, ataleJze rczporz4dzeria
(WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada2006 roku w sprawie
informacji o zleceniodawcach, kt6re towarzy szy przekazom pienigZn1'rn.

Ftozdzial2
Obowi4zki pracownik6w Urzgdu, or garizacja i procedury ich realizacji

$ 7 .

Dlazapobie,:Zeniawykorzystania Urzgdu w procederze prania pienigdzy i finansowaniu terroryzmu
zobowi2zuje sig pracownik6w do:

l) Zvtracania w trakcie wykonywania obowi4zk6w sluZbolYych szczeg6lnej uwagi na nastqpuj4ce
sytuacje:

a) nietypowe transakcje zwiqzane z nabyciem mienia komunalnego;
b) nietyprowe czynnosci i zachowania uczestnik6w postgpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego, ilp. oferowaniu warunk6w wykonania rah1co odbiegaj4cych od pozostalych
ofert;

c) umowy i transakcje zwi4zane z wykonywaniem przezinne podmioty zadafpublicznych na
warunkach odbiegaj 4cych od istniej 4cych standard6w;

d) falszowanie dokument6w finansourych;
e) tworzr:nie fikcyjnych podmiot6w gospodatczychos6b frzycznych i prawnych;
f) innych zdarzefilub zjawisk wi4a4cychsig z dokonywaniem operacji finansowych budz4cych

podejrzenie.

2) Sporzqdzaniapotwierdzonych kopii dokument6w dotyczqcych hansakcji, co do kt6rych zachodzi
podejrzenie ,2e maj4zviagekz popelnieniem przestgpstwa, o kt6rym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego;

3) Dokonywania w formie notatki stru2bowej opisu transakcji co do kt6rych istnieje podejrzenie,2e

mog4 mie6 na celu wprowadzenie do obrotu warto6ci pochodz4cychz nielegalnych lub

nieujawnio nych 2r6del, wraz z uzasadnieniem, 2e zachodz4 okolicznoSci wskazuj 1ce na pranie

pieiigdzy lu.b finansowanie tenoryzmL lnformacje o transakcjach winny zawierac w szczeg6lno6ci



nastgpuj4ce dane:
a) dane transakcji;
b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
c) kwotg, walutg orazrodzaj transakcji;
d) numery rachunk6w wykorzystywanych do przeprowadzeniatransakcji wrazz danymi ich

dysponent6w;
e) opis transakcji oraz spostrzeheriauzasadniaj4ce podejrzany charakter transakcji;

f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, Pesel, Regon, nr KRS.

4) BezzwNocznego przekazyw,ania sporz4dzonej notatki Koordynatorowi;

5jKoordynartor opiniuje notatkg a Starosta podejmuje decyzjg dotycz4cauznaniatransakcji za

p o dejr zan1 i przekazania doty cz4cej j ej notatki do GIIF.

Ptozdzial3
Obowiazki KoordYnatora

$ s .

Koordynatorr jest odpowiedzialny zarealizacjE obowi4zk6w Urzgdu wynikaj4cych z ustawy, w

szczeg6InoSoi do jego obowi ryk6w naIe|y Scisla wsp6lpraca z GIIF w zakresie zapobiegania
przestgpstwom o kt6rych mowa w art.I65ai art.299 Kodeksu karnego, w tym:

l) niezwloczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu
prania pienigdzy oraz finansowania terroryzmu;

2)-przekazywanie potwierdzonychkopii dokument6w dotycz4cych transakcji, co do kt6rych
iachodzipodejrzeni e, Ze majq one zwiqzek z popelnieniem przestgpstw, o kt6rych mowa w

art.l65alub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.

se.
Powiadomienie Koordynator sporz1dzaw formie pisemnej wymagaj4cej zatwietdzeriaptzez

Starostg, wg wzoru stanowi4ce go zaN1czntk nr 1 do Instrukcji.

$ 10.

Koordynator prowadzi rejestr powiadomieri GIIF wg wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 2 do
Instrukcji.

ZATWIERDZAN{



Zalqcznknr I do Instrukcji
p o stgp owani a w r azie pt zeciw dzialania
wprowadzeniu do obrotu finansowego
wartoSci majqtkowych z nielegalnych
lub nieujawnionych ir6del otaz
finansowania tenoryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popelnienia prania pienigdzy oraz finansowania terroryzmu.

W zwiqzkuz art. liaust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada2000 r. o przeciwdzialaniupraniu
pienigdzy oraz finansowaniuterroryzmu (tj.Dz.IJ.z2016r.poz.299 ze zm.) powiadamiam,2e
w trakcie wykonywania obowiqzk6w sluZbolvych dotyczqcych .....

zaistnialo uz:asadnienie podejrzenia popelnienia

Zgodnie z art. liaust. I pkt. 2 ustawy zal4czampotwierdzone kopie dokument6w dotycz4cych
transakcji oraz informacje o osobach bior4cych udzial w transakcji.

ZATWIERDZAMWZ6R:



Zalqczniknr 2 do Instru{cji
postgpowani a w r azie pr fieciw dzialania
wprowadzeniu do obroq fmansowego
wartoSci maj4tkowych z fnielegalnych
lub nieujawnionych ir6dpl oraz
finansowan ia terroryzmq.

Rej estr powiadomieri Generalnego Inspektoratu Informacj i F inansowej .

Lp. Nazwa
dokumentu-
data
sporz4dzenia

Nazwisko i imig
Stanowisko
shrZbowe
sprawdzaj4cego

Opis tre6ci
dokumentu

Data
przekazaria
koordynatorowi

Data
przekazania
do GIIF -

podpis
koordynatora

Uwagi

ZATWIERDZANT WZOR:



ZalacntkNr 2 do Zarzadzenianr 5/2016 Starosty
z dnia25lipca20l6 r. w sprawie: instrukcji przeciwdzialan
prowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci maj4tkowych
z nielegalnych lub nieujawnionych fufidel. oraz finansowani

OSwiadczenie

Ofwiadczam,2e przyj$em I przyjElam do wiadomoSci i Scislego przestrzegania
zawarte w Instrukcji w zakresie przeciwdziatraniawprowadzeniu do obrotu finansowego
maj4tkowyclh z nielegalnych lub nieujawnionych 2r6del oraz finansowania terroryzmu.
sig postgpowat zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

ZATWIERDZANI

teroryznu.

Stanowisko sluzboweImie i nazwisko

H:"


