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Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na 

instytucje obowiązane, czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, 

biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także 

firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy 

prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania 

środków bezpieczeństwa finansowego. 

Ustawa wprowadza  

• nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer),  

• przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu 

anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,  

• dokonania analizy ryzyka,  

• identyfikacji klientów,  

• stosowanych środków bezpieczeństwa,  

• wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami 

zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne  

• zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych. 

 

 

UCZESTNICY  

• Przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i 

towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów,  

• notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, adwokaci, radcy 

prawni, prokurenci, audytorzy. 

•  

SZKOLENIE ON-LINE 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego 

do sieci 

• W oparciu o dedykowaną platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Agnieszka Tworzyńska 

project manager 

a.tworzynska@langas.pl 

tel. 22 696 80 22 

 

T o m a s z  W o j t a s z c z y k  

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 

instytucjach finansowych.  

Certyfikowany ekspert w dziedzinie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu i compliance. 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu 

przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, 

oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa 

informacji, ochrony danych osobowych.  

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów 

roboczych działających przy ZBP oraz w grupie 

roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy 

działającej przy Stowarzyszeniu Compliance 

Polska.  

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji 

projektów biznesowych związanych z 

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 

finansowaniem terroryzmu. 
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O P I N I E  U C Z E S T N I K Ó W  

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja do 

wymiany doświadczeń. Poruszane tematy 

otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i 

potencjalne problemy. 

Lech Wilczyński, OPENGRID 

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i 

wymiany doświadczeń z przedstawicielami 

innych instytucji. 

Patrycja Bryl- Weiss, DOM MAKLERSKI BZWBK 

S.A 

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, 

przydatne informacje i interesujące przykłady. 

Jolanta Wilomska, INSTYTUT OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

 

KORZYŚCI  

• Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający 

zdobytą wiedzę 

• Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową 

Stowarzyszenia Compliance Polska 

• Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer 

 

 



  

  

COMPLIANCE 

AML 

 

8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia 

 

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY  

PO IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML 

• zagadnienia ogólne i definicje 

• krajowe zmiany legislacyjno – prawne 

 

V DYREKTYWA AML – KOLEJNY KROK W DO PRZODU? 

• rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych 

• zmiany w zakresie środków należytej staranności 

• relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP 

• rejestracja krajowych rachunków 

 

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – WYMÓG POSIADANIA OPISOWEJ OCENY 

RYZYKA PRZEZ INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ 

• jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka? 

• wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję 

obowiązaną. 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA 

• identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego 

• rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka 

• beneficjenta rzeczywisty a PEP 

• ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem 

• zapobieganie ryzyku sankcji 

 

 

15.30 Zakończenie  szkolenia 

więcej szczegółów na langas.pl 
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ul. Wioślarska 8, Warszawa 
zgłoszenie do 28/09/2020 1270 PLN + 23% 
VAT 
 

zgłoszenie od 29/09/2020  1570 PLN + 23% 
VAT 
 


