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ZARZADZENIE  Nr  212/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 21  grudnia 2017 r.

w sprawie instrukcji postepowania w zakresie wsp6Ipracy gminy Drawsko Pomorskie
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestepstwom,
o   kt6rych   mowa  w   art.   165a   lub   art.   299  Kodeksu   karnego   oraz  lvyznaczenia   osoby
odpowiedzialnej za realizacje zadah lvynikajacych z art.  15 i 15a ustalvy o przeciwdzialaniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art.  15a ust.  2 usta\vy z dnia  16 listopada 2000 r.  o przeciwdzialaniu praniu
pieniedzy oraz flnanSOWaniu terrOryZmu (Dz.U. z 201 7 r. poz.  1 049) zarzadzann, co nastepuje:

§1.      Przyjmuje   sic   instnlkcje   postepowania   w   zakresie   wsp61pracy   gminy   Drawsko
Pomorskie    z    Generalnym    Inspektorem    Informacji    Finansowej    w    zakresie    zapobiegania
przestepstwom, o kt6rych mowa w art.  165a lub art. 299 Kodeksu kamego w brzmieniu okreSlon)m
w zalapzniku do niniejszego zarzadzenia.

§  2.   Wyznacza  si?   Sekretarza  Gminy  Drawsko  Pomorskie  jako   odpowiedzialnego  za
realizacje zadah \vynikajqcych z art.  15 i  15a usta\vy z dnia 16 1istopada 2000 r. o przeciwdzialaniu
praniu pieniedzy  oraz  flnanSOWaniu terrOryZmu  (Dz.U.  z  2017  poz.  1049)  w Urzedzie  Miejskim
w Drawsku Pomorskim i jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie (koordynator).

§3.  Traci  moc  Zarzadzenie  Nr  49/2004  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Drawsko  Pomorskie
z   dnia   31   maja   2004   roku   \xprowadzajace   instmkcj?   postepowania   w   sprawie   wsp61pracy
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestepstvI1, O kt6rym
mowa w art. 299 Kodeksu kamego.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik do
zarzadzenia Nr 212/2017

Burmistrza Drawsha Pomorskiego
z dnia 2l grudnia 2017 r.

Instrukcja
postepowania w zakresie wsp6Ipracy gminy Drawsko Pomorskie

z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestepstwom,
o kt6rych mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego

§1.  Wszyscy  praco\^micy  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  oraz  praco\unicy
jednostek     organizacyjnych     gminy     Drawsko     Pomorskie,     realizujqcy     zadania    zwiazane
z   bezpoSrednim  gromadzeniem  i  \vydatkowaniem  Srodk6w  pieni?2nych,  sprzedaZa  i  zckupem
majqtku, zam6wieniami publicznymi, kontrola we\unetrznq i audytem we\unetrznym, zobowiapani
sq   do   zapoznania   sic   z   przepisami   dotyczacymi   przeciwdzialania   praniu   pieniedzy   oraz
flnanSOWaniu terrOryZmu OraZ iCh StOSOWania.

§2.  Praco\unicy,  o  kt6rych  mowa  w  §1,  w  trakcie  dokonywania  czynnoSci  kontrolnych
obowiqzani sa do zvlaCania SZCZeg6lnej uwagi na:

1 ) nietypowe transakcje zwiazane z nabyciem lub zbyciem majatku komunalnego,

2) umo\vy  i  transckcje  zwiazane  z  \vykonywaniem  przez  inne  podmioty  zadah  publicznych
jednostek samorzadu ter)rforialnego realizowane na warunkach odbiegajqcych od istniejacych
standard6w,

3) nietypowe    zachowania    i    czynnoSci    podejmowane    przez    uczestnik6w    postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego, polegajace mi?dzy innymi na oferowaniu przez nich
wanmk6w \vykonania zam6wienia raZaco odbiegajacych od oferowanych przez innych,

4)przypadki    dokonywania    przez    podatnik6w    nadplat    podatk6w    i    ewentualnego    ich
wycofywania,

5)udzial     jednostek     organizacyjnych     w     nietypo\vych     przedsiewzieciach,     szczeg61nie
flnanSOWanyCh Z udZialem kaPitalu ZagraniCZnegO.

§3.1. Praco\unicy) o kt6rych mowa w §  1, zobowiazani sq w szczeg6lnoSci do:
1 )          dokonywania analizy i oceny transckcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 usta\vy o przeciwdzialaniu
praniu pieniedzy oraz flnanSOWaniu terrOryZmu (Dz.U. z 201 7 r. poz.  1 049), zwanej dalej "ustawa",
w   kt6rych   \vystepujq   symptomy   wskazujqce   na  moZliwoS6   popelnienia  przestepstwa   prania
pieniedzy  oraz  flnanSOWania  terrOryZmu  i  SPraWdZania,  CZy jednOStka  W  PrZyPadku  POdejrZenia
popelnienia  przestepstwa  prania  pieniedzy  oraz  flnanSOWania  terrOryZmu,  POWiadOmila  o  tym
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
2)          sporzadzania  potwierdzonych  kopii  dokument6w  dotyczqcych  transakcji,  co  do  kt6rych
zachodzi  podejrzenie,  Ze  maja one  zwiazek z popelnieniem przestepstw,  o  kt6rych mowa w  art.
165a lub art. 299 Kodeksu kamego,
3)          zbierania dostepnych informacji o osobach przeprowadzajacych te transakcje,
4)          dokonywania,   w   formie   notatki   sluzbowej   opisu   transakcji,   co   do   kt6rych   istnieje
podejrzenie,  ze  mogq mie6  na celu popelnienie  przestepstwa prania pieniedzy oraz  flnanSOWania
terroryzmu  vlaZ  Z  uZaSadnieniem,  Ze  zachodzq  okolicznoSci  wskazane  w  art.   15a  ust.   1  pkt  1
usta\vy    i    istnieje    uzasadniona   potrzeba   powiadomienia   o    tym    GIIF,    zalapzajap    projekt
powiadomienia GIIF i dokumentacje \vymienionq w pkt 2 i 3.

2. Wz6r powiadomienia GIIF stanowi zczZgcz#z.fr #r / do niniejszej instmkcji.

§4. Za realizacje zadah \vynikajqcych z art.  15  i art.  15a ustarvy odpowiada, \vyznaczony
przez  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  spoSr6d  praco\unik6w  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku
Pomorskim, koordynator ds. wsp61pracy z Generalnym Inspektorem lnformacji Finansowej , zwanyi



dalej %koordynatorem,,, do kt6rego obowiazk6w naleZy:
1)przeprowadzanie    szkolenia   praco\unik6w,    o    kt6rych   mowa   w    §1,    w   zckresie

niezbednym     do     prawidlowego     \vykonywania     zadah     gminy    jcko    jednostki
wsp6Ipracujacej     z     GIIF     i     przedstawiania,     w     miare     potrzeby,     propozycji
przeprowadzania nastepnych szkoleh,

2) sprawowanie   nadzoru   mad   przestrzeganiem   niniejszej   instrukcji   i   przedstawianie
propozycji dotyczqcych jej uzupelnienia lub zmiany,

3)  przygotowanie   dla   GIIF   informacji   o   podjeciu  dzialah  w   celu  realizacji   zadania
jednostki okreSlonego w art.  1 5a usta\vy,

4) okresowa  analiza  zapis6w  rejestru  powiadomieh  GIIF  o  podejrzeniach  popelnienia
prania  pieniedzy  oraz  flnanSOWania  terrOryZmu,  W  Celu  uStalenia  iCh  WZajemnyCh
powiqzah i przedstawianie raportu w tej sprawie Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

§5. 1. Koordynator, uznajac zasadnoS6 podjecia dzialah \unioskowanych przez praco\unika,
przedstawia Burmistrzowi  Drawska Pomorskiego  projekt powiadomienia  GIIF,  zawierajacy  opis
ujarunionych  okolicznoSci,  wraz  z  przyczynami,  dla  kt6rych  uznano  ze  mogq  wskazywa6  na
dokonywanie   dzialah   majapych   na   celu   popelnienie   prania   pieniedzy   oraz   flnanSOWania
terroryzmu.

2.        W  prz)xpadku  stwierdzenia  braku  zasadnoSci  powiadomienia  GIIF,  koordynator
sporzqdza  uzasadnienie  swojego  stanowiska  i  przedstawia  Burmistrzowi  Drawska  Pomorskiego
celem podjecia odpowiedniej decyzji.

3.        Kopie  powiadomienia  GIIF  wraz  z  dokumentacjq  oraz  projekty  powiadomieh  sa
ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, kt6rego wz6r stanowi zc,Zgcz#z'fr
7?r 2 do niniejszej instmkcji.

4.        Dostep   do   rejestru,   o   kt6rym   mowa   w   ust.   3    i   dokumentacji   w   sprawie
powiadomienia GIIF maja osoby upowaZnione przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.
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Zalacznik nr 1
do lnstrukcji postepowania w zakresie wsp6tpracy gminy
Drawsko      Pomorskie     z     Generalnym      Inspektorem
lnformacji      Finansowej      w      zakresie      zapobiegania
przestepstwom,  o  kt6rych  mown  w  art.  165a  i  art.  299
Kodeksu karnego

Wz6 r

Powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popelnienia przestepstw
prania pieniedzy tub finansowania terroryzmu

Piecze€ instytucji i sygnatura akt spra`vy Miejsce i data

Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finans6w ul. Swietokrzyska 12

OO -916 WARSZA\WA

POWIADOMIEN IE

O PODEJRZENIACH  PRANIA PIENIEDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

w zwiazku z art.  15a ust.  1  pkt  1  i pkt 2  ustavy z dnia  16  listopada 2000 r.  6 przeciwdzialaniu praniu

pieniedzy  oraz  flnansowaniu  terroryzmu  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.   1049),  Burmistrz  Drawska  Pomorskiego
powiadamia  o tym,  2e  w trakcie  kontroli  przeprowadzonej  w
kontrolujacy    nabral    podejrzeh    o    wprowadzaniu    do    obrotu    flnansowego    wartoSci    majatkowych

pochodzacych z nielegalnych - nieujawnionych* Zr6de1.

I.  Opis ustaleh:

/Opts ustaleh powinien zawiera6 dane, vIOrmieniOne W art.  l2 ust.  I  usta\vy z dnia  16  listopada 2000 r.  o przeciwdzlalaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu

terroryzmu, a w zakresie danych dotyczacych uczestnik6w transakcji - w miar? mozliwoSci naleZy poda6 informacje, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 2 usta\vy/.

II.  Zalqczniki:

/Zgodnie z art.  1 5a ust.  1  pkt 2   nalezy zalaczy6 potwierdzone kopie dokument6w dotyczacych transakcji, co do kt6rych zachodzi  podejrzenie, ze maja one

zwiazek z popelnieniem przestepstw, o kt6rych mowa w art.  I 65a lub art. 299 Kodeksu kamego oraz informacje o osobach przeprowadzajqcych te transakcje./
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Zalacznik nr 2
do     Instrukcji     Wsp6Ipracy     z     GIIF     w     zakresie
zapobiegania przestepstwom9 O kt6rych mowa w art. 165a
i art. 299 Kodeksu karnego

Wz6r

Rejestr powiadomieh GI6wnego Inspektora Informacji Finansowej

REJESTR POWIADOMIEN GL6wNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.
Datat     miejsce     i U czestn icy Ceclly dOkument6w Opis treSci Data Decyzj a Data Uwagi

rodzaj transakcji transakcji transakcji dokument6w przekazaniakierownikowijednostki
kjerow n i kajednostki

wysla n iazawiadomienia

ObjaSnienie:

Powiadomienie  o  podejrzeniach  popelnienia  przestepstw,   o  kt6rych  mowa  w  art.   165a  i  art.   299
Kodeksu  kamego    powinno  bye  sporzadzane  wedfug  zalaczonego  wzoru  i  zawiera6  co  najmniej  dane
okreSlone  w  art.   12  ust.   1   i  art.  9  ust.  2    usta\vy  z  dnia  16  listopada  2000  r.  o  przeciwdzialaniu  praniu

pieniedzy oraz flnansowaniu terroryzmu
Rejestr   powiadomieh   skierowanych   do   Generalnego   lnspektora   lnformacji   Finansowej   study   do

zarejestrowania takich transakcj i, kt6rych okolicznoSci wskazuja) Ze Srodki te sluZa do prania pieniedzy oraz
flnansowania terroryzmu.

Rejestr   powiadomieh   winien   bye   prowadzony   w   formie   ksiegi   o   stronach   ponumerowanych,

przesznurowanych  i  na  ostatniej   stronie  zalakowanej  oraz  zaopatrzonej  w  piecze6  Urzedu  Miejskiego
w  Drawsku  Pomorskim  i  podpis  koordynatora  ds.  wsp61pracy  z  Generaln)rm   lnspektorem   Informacji
Finansowej.

Rejestr transakcji winien bye wypelniany recznie, w spos6b staranny) cz)rfelny i trwaly, a stwierdzone
bledy  poprawia  sic  przez  skreSlenie  dotychczasowej  treSci  i  wpisanie  nowej,  z  zachowaniem  czytelnoSci
blednego zapisu oraz umieszczenie daty oraz cz)rfelnego podpisu osoby dokonujacej poprawki.


