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Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa 

w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju 

fałszerstw i oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji  

w zakresie due dIligence, w tym kwestie związane z identyfikacją klientów  

(tzn. dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości 

klienta), ustaleniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitoringiem 

transakcji.  

Głównym celem programu KYC/CDD jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, przestępstwom finansowym, czy też kradzieży 

tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć 

pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich usługi przeprowadzane są 

w sposób bezpieczny.  

 

 

 

UCZESTNICY  

• Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów 

Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,  

• Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, 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 

tel. 22 696 80 22 

a.tworzynska@langas.pl 

 

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  

• poznasz najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV 

Dyrektywy AML, 

• dowiesz się jaki jest cel i zakres czynności sprawdzających, 

• poznasz przebieg czynności sprawdzających, w tym źródła wiedzy o 

kliencie i jego transakcjach, 

• dostrzeżesz jakie są wady programu KYC 
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8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia 

 

WPROWADZENIE – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W OBSZARZE PRZEPISÓW AML W OBSZARZE 

KYC/CDD 

 

KYC – PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

• on-boarding klienta - jak poznać klienta i jego potrzeby 

• proces akceptacji i okresowy przegląd relacji z klientami,  

• gromadzenie i weryfikacja wymaganych dokumentów oraz informacji o kliencie 

• relacje z klientami non-face-to-face  

• źródła wiedzy o klientach i transakcjach  

• zapobieganie ryzyku sankcji  
 

OCENA KLIENTA I CZYNNIKI RYZYKA 

• ocena początkowa i bieżąca klienta – jak podejść do tematu? 

• czynniki wpływające na ryzyko 

• monitorowanie i testowanie 

• okresowy przegląd matrycy ryzyka 
 

ZASADY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC KLIENTA 

• zastosowanie środków należytej staranności – podejście oparte na ryzyku 

• wzmocnione i uproszczone środki należytej staranności  

• monitoring relacji z klientem, w tym analiza transakcji zrealizowanych w ramach stosunków 
gospodarczych  

• przesłanki wpływające na wypowiadanie stosunków gospodarczych 
 

WYZWANIA W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

• obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego  

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji 
obowiązanych 

 
RELACJE Z OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP) 

• jak poprawnie ustalić status PEP klienta i beneficjenta rzeczywistego  

• źródło majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta 

• badanie transakcji PEP’a – jak praktycznie podejść do tematu ? 
 
 

15.30 Zakończenie szkolenia 

więcej szczegółów na langas.pl 
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ul. Wioślarska 8, Warszawa 
zgłoszenie do 10/09/2020 1270 PLN + 23% 
VAT 
 

zgłoszenie od 11/09/2020 1570 PLN + 23% 
VAT 
 


