
Uchwala Nr  c24 /32o'1  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 
z dnia 	. OrtAla VitU.,  

w sprawie wprowadzenia „Instrukcfi postgpowania w sprawie przeciwdzialania 
praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu" 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorzqdzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, z po2n.zm.) oraz art. 83 ust. 
1 w zwiqzku z art. 2 ust. 2 pkt 8, art.130 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 131 ust. 1, 2 i 5 
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, z po2n.zm.) Zarzqd Powiatu w 
Pultusku uchwala co nastepuje: 

§ 1.  

Wprowadza sic „Instrukcje postepowania w sprawie przeciwdzialania praniu 
pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu" w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do 
uchwaly. 

§ 2.  

Na Koordynatora spraw zwiqzanych z realizacj4 zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 
1 marca 2018r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
zostaje wyznaczona Dyrektor Wydzialu FinansOw Starostwa Powiatowego w Pultusku 
zwana dalej Koordynatorem. 

§ 3.  

1. W celu wlakiwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczqcej podejmowanych 
czynno§ci zwiqzanych z podejrzeniem przestepstw prania pienicdzy lub 
finansowania terroryzmu ustala sic wzor Rejestru powiadomien Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „Rejestrem powiadomiee 
ktOrego wzOr stanowi zalqcznik nr 2 do uchwaly. 

2. „Rejestr powiadomiee prowadzony jest przez Koordynatora, o ktorym mowa 
w § 2. 

3. 0 przypadku zaistnienia podejrzenia prania pienigdzy lub finansowania 
terroryzmu, powiadamia sic Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

4. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pultusku lub jednostek organizacyjnych 
Powiatu Pultuskiego, podejrzewajqcy zaistnienie sytuacji vvymagajgcej 



powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporzqdzajq 
notatke wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do uchwaly i przekazujq 
niezwlocznie Koordynatorowi. 

§ 4. 

Zobowiqzuje sic Koordynatora do: 

1) przedstawienia propozycji zmian niniejszej uchwaly, 
2) wspolpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie 

przekazywania i udostcpniania posiadanych dokumentow lub informacji 
w granicach ustawowych kompetencji Starosty Pultuskiego, 

3) opracowywania do dnia 21 grudnia ka2dego roku projektu kontroli na rok 
nastcpny w zakresie przeciwdzialania praniu pienigdzy i finansowania 
terroryzmu. Zakres kontroli okre§lony bedzie przez Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej w informacji o obszarach i sektorach nara2onych na 
ryzyko, do 15 listopada kaalego roku. 

§ 5. 

Zobowiqzujc sic dyrektorow wydzialow i pracownikow zatrudnionych na 
samodzielnych stanowiskach Starostwa Powiatowego w Pultusku oraz kierownikow 
jednostek organizacyjnych powiatu pultuskiego do zapoznania sic i przestrzegania 
przepisow ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz 
finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarzqdzenia, a tak2e wspolpracy 
z Koordynatorem w zakresie: 

1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji 
i dokumentow mogqcych mied wplyw na krajowq ocenc ryzyka (o ktorej mowa 
w rozdziale IV ustawy o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu 
terroryzmu) oraz niezbcdnych do realizacji zadan w zakresie zapobiegania 
przestcpstwom prania pieniedzy lub finansowania terroryzmu; 

2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zalecen zawartych w 
Strategii przeciwdzialania praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu ( o 
ktorej mowa w rozdziale IV ustawy o praniu pienigdzy oraz finasowaniu 
terroryzmu). 

§ 6. 

Nadzor nad realizacjq uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



• 

§ 7.  

Traci moc uchwala Nr 280/2012 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 7 listopada 2012r. 
w sprawie przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoki 
majqtkowych pochodz4cych z nielegalnych lub nieujawnionych 2rodel oraz 
przeciwdzialania finansowaniu terroryzmu. 

§ 8.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjycia. 

Podpisy czlonkow Zarz Powiatu : 

I. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Bana h 	a(SA-b  

4. Zbigniew Ksigyk 

5. Emilia Agata Ggsecka..... 	• •••• 
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