
Informacja o polityce wewnętrznej  przyjętej  przez B itcan sp.  z  o.o . dotyczącej  przeciwdziałania prania 

pieniędzy.  

 

Pranie pieniędzy (ang. money launder ing) – to dz ia łania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu  

pieniędzy  lub innych war tości  majątkowych uzyskanych z  n ielegalnych źródeł  bądź s łużących do 

f inansowania n ie legalnej dz ia ła lności . W w iększości  przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej,  

terroryzmu lub innych zorganizowanych dzia łań karalnych.  

Admin is trator serw isu B itcan.p l zosta ł wskazany jako instytuc ja obowiązana w myśl ustawy z dnia 1 marca 

2018 roku o przeciwdziałan iu praniu p ieniędzy oraz f inansowaniu terroryzmu, zwanej da lej Us tawą. Polska  

ustawa s tanowi wdrożenie dyrektywy Par lamentu Europejsk iego i Rady (UE) dyrek tywa 2018/843 z dnia 30  

maja 2018 r  w  spraw ie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy  lub 

f inansowania terroryzmu oraz za leceń Financia l Ac tion Task Force (FATF) w zakresie  w/w problematyk i  

Bitcan sp. z  o.o. podejmuje wszystk ie wymagane prawem dz ia łan ia mające na celu zapewnienie  

prze jrzystośc i obrotu oraz  zapewnienie zapobiegania praniu brudnych p ieniędzy przy wykorzystan iu 

Serw isu.  

1.  wdrożenie wewnętrznej  procedury określające j  zasady  postępowania serwisu w  celu  zapewnian ia  zgodności  

z  obowiązkam i wskazanymi w ustaw ie. Procedura stanowi dokument wewnętrzy, a Adm in istrator serw isu 

Bitcan.p l zobowiązuje s ię do dochowania staranności kontrolując na leżyte stosowanie procedury przez  

osoby zatrudnione;  

2.  zapewnienie osobom wykonującym obowiązki  zw iązane z przeciwdzia łaniem praniu pieniędzy  udz ia łu  w  

odpowiednich programach szkolen iowych;  

3.  identyf ikację  i  ocenę ryzyka zw iązanego z możl iwością  wykorzystywania dz ia ła lności  serw isu w  celach  

prania p ien iędzy, aktual izowaną w raz ie  potrzeby;  

4.  s tosowanie wobec użytkowników Serwisu środków bezpieczeństwa finansowego,  w  tym identyf ikac ji  

użytkownika.  Zakres  stosowania jest  określany na podstawie oceny  ryzyka prania pien iędzy  i  f inansowani a 

terroryzmu,  dokonanej w  wyniku anal izy, z  uwzględnieniem w szczególności rodzaju użytkownika Serw isu,  

s tosunków gospodarczych,  produktów lub transakcj i.  Warunk i s tosowania środków bezpieczeństwa  

f inansowego zosta ły  szczegółowo określone w §7 Regulaminu serw isu. Szczegółowe warunki  identyf ikac j i  

i  weryf ikacj i tożsamości  Użytkowników zosta ły  określone w §4 Regulaminu serwisu 

5.  przechowywanie stosownych re jestrów przez okres co najmniej  5 la t od dn ia rejestrac j i danej t ransakcj i.  

Szczegółowe warunki przechowywania danych osobowych okreś lono w  Pol ityce prywatności serw isu.  

6.  przekazywanie do Generalnego Inspektora Informac ji Finansowej (G IIF) in formacj i dotyczących 

okoliczności  mogących wskazywać na podej rzenie popełn ien ia przestępstwa prania pieniędzy  lub  

f inansowania terroryzmu a także uzasadnionego podejrzenia,  że określona transakcja lub wartości  

majątkowe mogą mieć zw iązek z  tak im  przestępstwem.  Mowa tu  o pojedynczej transakcj i lub gdy  transakcje 

są przeprowadzane za pomocą więcej n iż  jednej operacj i,  k tórych okol iczności  wskazują,  że są one ze sobą 

powiązane i zostały  podzielone na operacje o mnie jszej  wartości  z  zam iarem unikn ięc ia  obowiązku 



rejestrac j i;  Ponadto Admin istrator  serw isu B itcan.p l zobowiązany jest  do przekazywania in formacj i o  

przy jętej  wpłac ie lub dokonanej  wypłac ie  środków pieniężnych o równowar tości  przekraczającej  15.000  

EUR;  

7.  wstrzymywanie transakcji  zgodnie z przepisam i  ustawy  oraz wy tycznymi  o trzymanymi  od GI IF ,  w  związku z  

uzasadnionym podejrzeniem popełnien ia przes tępstwa prania pien iędzy lub f inansowania terroryzmu;  

8.  bezpośrednią współpracę z  urzędami  i  organami  śc igania, w szczególności  z  prokuraturą,  w  przypadku 

powzięc ia  uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą 

mieć zw iązek z przestępstwem innym niż  prania p ieniędzy lub f inansowania terroryzmu.  

9.  Wszelk ie dz iałania podejmowane w ce lu wykonywania powyższych obowiązków są zgodne z ogóln ie  

przy jętymi  dobrymi  praktykam i oraz obowiązującymi  przepisam i prawa,  w  szczególności  dotyczącymi  

ochrony danych osobowych.  

Admin is trator  serwisu Bi tcan.pl  podlega kontro li  G IIF  lub urzędu ce lno-skarbowego w zakresie  wypełn ian ia  

obowiązków jako ins tytuc ja  obowiązana.  

Jednocześnie informujemy iż  w  przypadku sk ierowania do Bi tcan sp.  z  o.o.  przez  jak ikolw iek  organ 

państwowy  lub jakąkolwiek inną instytuc ję powołaną do życ ia  na pods taw ie umowy międzynarodowej , k tórej  

s troną jest Polska jak iegokolwiek orzeczenia, z  k tórego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na  

rachunek  depozytowy  w/w insty tuc ji  walut  w irtualnych Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać  

zawieszone, a zgromadzone na n im jednostk i walut w irtua lnych mogą zostać przes łane na wspomniany  

wcześnie j rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas is tn ien ia w obroc ie  W  

tak im  wypadku Bitcan sp.  z  o .o. powiadom i  Użytkownika o przyczynie zablokowania dos tępu jego środków 

w terminie  7  dni  od dnia ich zablokowania. B itcan sp. z  o.o. na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub  

urzędów oraz po przedstaw ieniu odpowiednich wymaganych dokumentów,  ma prawo udostępnić op isanym 

wyżej instytuc jom dane Użytkownika. Bitcan sp. z  o .o . zastrzega sobie prawo do nierea lizowania t ransakcj i  

z  podmiotam i znajdującymi s ię  na l is tach sankcj i,  prowadzonych przez stosowne instytuc je zajmujące s ię  

przec iwdzia łan iu praniu pieniędzy,  w  szczególności w  ramach Organizac ji  Narodów Z jednoczonych, Unii  

Europejsk iej.  

Tym samym,  jak iekolw iek  podejrzenie n iezgodności  dz iałalności Serwisu lub jego Użytkowników z  

obowiązującymi przepisam i prawa, powinno być niezwłocznie zg łaszane Admin istratorow i na  

adres:  kontakt@bi tcan.pl .  

Szczegółowe warunk i dz ia łan ia Serw isu oraz przeprowadzania transakcj i i  ich bezpieczeństwa zos ta ły  

okreś lone w  Regulamin ie  serw isu.  

Nin iejsza po lityka wewnętrzna stosowana jest od dn ia 05.07.2019 roku.  

 


