
Zarządzenie Nr 157 /2008
  Burmistrza  Książa Wlkp. 

z dnia  04 grudnia 2008 roku

w sprawie: przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

                  majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

   Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu 

wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1505 ze zm.)  oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Instrukcję 

postępowania  w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Instrukcja jako załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi  Gminy Książ Wlkp.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia nr 157/08
Burmistrza  Książa Wlkp.
z dnia  04 grudnia  2008 roku 

INSTRUKCJA

postępowania w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. w celu przeciwdziałania wprowadzaniu 

do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych  lub 

nieujawnionych źródeł.

§ 1. Instrukcja  określa zadania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. mające na 

celu przeciwdziałanie  wprowadzaniu  do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, będących m. in. wynikiem 

zamierzonego postępowania polegającego na:

1. zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych z działalności o charakterze 

przestępczym lub udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia 

bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych  albo udzielenia  pomocy 

osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych 

konsekwencji tych działań,

2. ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu 

przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi

      z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

3.   nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących 

      z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

§ 2.  1. Każdy pracownik Urzędu  Miejskiego w Książu Wlkp.  realizując powierzone 

zadania, zobowiązany jest  do zwracania szczególnej uwagi na nietypowe transakcje i 

umowy, związane w szczególności z nabywaniem i zbywaniem majątku gminy, 

wykonywaniem

zadań publicznych, które  mają  być zrealizowane na warunkach znacząco odbiegających  

od istniejących standardów oraz związane ze zobowiązaniami podatkowymi. 

2. O każdym przypadku powzięcia informacji o transakcji, co do której zachodzi 

podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa,  pracownicy 

zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego i Skarbnika Gminy 



Książ Wlkp. wskazując zamierzony termin realizacji transakcji, osoby odpowiedzialne 

za jej przeprowadzenie, osoby uczestniczące w transakcji oraz przekazania 

potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji. 

§ 3. Skarbnik Gminy Książ Wlkp. w przypadku powzięcia informacji, o których mowa w § 2, 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz do przekazania potwierdzonych 

kopii dokumentów dotyczących tych transakcji oraz informacji o osobach 

przeprowadzających te transakcje. 

§ 4. Skarbnik  Gminy Książ Wlkp. na bieżąco informuje Burmistrza o:

1. ujawnionych w urzędzie  okolicznościach świadczących o prowadzeniu działań 

związanych z popełnieniem przestępstw, o których mowa w § 1,

2. czynnościach podjętych w celu uniemożliwienia popełnienia przestępstw, o których 

mowa w § 1,

3. przebiegu współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.


