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Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej 
identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów 
międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.  
Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach 
rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR). 
Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML. 
 
 

UCZESTNICY  

• Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, 
SKOK-ów,  

• Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania 
przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, 
analiz i audytu wewnętrznego,  

• 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 naszą 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. 

 

U R S Z U L A  L E W C Z U K  

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu oraz zwalczaniu przestępczości gospodarczej, 
transgranicznej i zorganizowanej.  

Specjalizuje się w AML oraz szeroko pojętym prawie 
karnym i gospodarczym.  

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, której tematem pracy 
doktorskiej jest postepowanie dowodowe w sprawie 
przestępstwa prania pieniędzy. Absolwentka Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe 
Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, 
Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Prawa Zamówień 
Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

Autorka takich publikacji jak „AML w ubezpieczeniach”, 
„Art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna 
przestępstwa prania pieniędzy” oraz „Zatrzymanie 
telefonu komórkowego w toku przeszukania i 
uzyskiwanie danych z SMS-ów”. 
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KORZYŚCI  

• Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego 
• Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”); 
• Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML 
• Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,  
• Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT 
• Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance 

Polska 
 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA: 
• Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów, 
• Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ? 
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence 

struktury własnościowej 
• Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do 

CRBR 
• Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V 

Dyrektywę AML 
• CRBR – jak działa i do czego służy 
• Najważniejsze zmiany  
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8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 
9.00 Rozpoczęcie szkolenia 
 

DEFINICJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO  

o Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML 
o Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
o Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe. 
o Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ? 

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK –  USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY 

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Spółka akcyjna 
• Spółka kapitałowa i kapitałowo - akcyjna 
• Spółka jawna 
• Spółka partnerska 
• Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów 

Program szkolenia uwzględnia charakterystykę spółek zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego. 
 
PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY. 

o Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego 
o Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej 
o Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej 

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO 

• „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji 
• Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych  
• Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego 
• Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki 
• Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego 

 

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR) 

• CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego 
• Obowiązki związane z procedurą rejestracji 
• Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje 
• Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych  

a ujawnienie w KRS 
• Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR 

15.00 Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ 
PLATFORMIE 

 

 
 

ul. Wioślarska 8, Warszawa zgłoszenie do 21/06/2021 970 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 22/06/2021 1 270 PLN + 23% VAT 
 


