






















e) udostępnianie niez\\łocznie informacji objętych przepisami Ustawy, także na pisemne żądanie Generalnego Inspektora oraz

właściwych organów ścigania.

3. Pracownik MAD MOBIL jest odpowiedzialny za:

a) prowadzenie analizy Klienta, oceny ryzyka i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z udziałem Klienta,

b) odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie rejestru transakcji oraz dokumentów i danych zgodnie z§ 26 Procedury,

c) przygotowanie do przekazania Generalnemu Inspektorowi danych z rejestru transakcji zgodnie z§ 5 Procedury

i dostarczenie ich osobom wskazanym w ust. 1, poprzez pocztę elektroniczną transakcjegotowkowe@madmobil.pl .

d) przygotowanie wszelkich zawiadomień, o których mowa w § 5 Procedury, oraz wszelkiej korespondencji do Generalnego

Inspektora w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy i postanowień niniejszej Procedury.

4. Pracownik MAD MOBIL uczestniczący w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Procedury jest

odpowiedzialny za:

a) identyfikację i weryfikację Klientów przy zawieraniu z nimi umów zgodnie z § 16 i § 17 Procedury,

b) odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie informacji objętych identyfikacją i weryfikacją zgodnie z§ 26 Procedury.

XVI. Postanowienia końcowe

§ 29

Wszelkie informacje zmrnrte w niniejszej Procedurze, w tym powiadomienia Generalnego Inspektora, objęte są tajemnicą 

służbową. 

§ 30

Procedura została sporządzona w dniu 1 1 lipca 2018 r. i wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 roku. 





§5

Procedura została sporządzona w dniu 11 lipca 2018 r. i wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 roku . 



UCHWAŁA 

NR 4/2018 

Podjęta w Rybniku, w dniu 11 lipca 2018 roku przez Wspólników Spółki Jawnej MAD 
MOBIL Dariusz Oszek, Marcin Ga wałek, Adrian Oszek 

Wszyscy Wspólnicy Spółki MAD MOBIL w wykonaniu obowiązku wynikającego z 
Ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu podjęli jednomyślną uchwałę, która postanawia: 

1) Wyznaczyć Pana ADRIANA OSZEK- Wspólnika Spółki Jawnej MAD MOBIL- jako
Wyznaczonego Wspólnika posiadajacego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz
finansowania terroryznu oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko,
odpowiedzialnego za wdrożenie w Spółce Jawnej MAD MOBIL obowiązków wynikających
z Ustawy

2) Wyznaczyć Pana TOMASZA CHOLEWKĘ - pracownika kadry kierowniczej wyższego
szczebla odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności Spółki Jawnej MAD
MOBIL oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz MAD
MOBIL z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz
odpowiedzialnego za przekazywanie przez MAD MOBIL zawiadomień do Generalnego
Inspektora Informacjii Finansowej.

3) Wyznaczyć Panią BOGUMIŁĘ PIND UR- pracownika kadry kierowniczej
odpowiedzialnej za przekazywanie przez MAD MOBIL zawiadomień do Generalnego
Inspektora Informacjii Finansowej

4) Wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

5) Wprowadzić wewnętrzną procedurę postepowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń
prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania . 




