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Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie 
obowiązków organu zarządzającego, pracownika ds. zgodności z 
przepisami AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, które 
wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz Wytycznych EBA w sprawie strategii i procedur 
zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli obowiązków pracownika 
ds zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art 8 
rozdziału VI dyrektywy ( 2015 849 z dnia 14 czerwca 2022 roku EBA/GL/ 
2022 05). 
 
KORZYŚCI: 
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:  

• zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji 
• obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej 
• zadania i role członka zarządu odpowiedzialnego  

za AML/CFT 
• sankcje karne i administracyjne 
• uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru 

UCZESTNICY: 

• Członkowie rad nadzorczych i zarządów 
• Kadra kierownicza wyższego szczebla 
• AML Oficerzy 
• Pracownicy departamentów zapobiegania praniu pieniędzy 
• Szefowie Departamentów Compliance 
• Pracownicy Departamentów Compliance 
• Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego 
• Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności ładu 

korporacyjnego 
• Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z 

Compliance 

 
 
 

 

 

 

 

Zapraszam do udziału, 
Agnieszka Tworzyńska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.tworzynska@langas.pl 
 

 
Tomasz  Wojtaszczyk 

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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8.45 Rejestracja na szkolenie 
9.00 Rozpoczęcie szkolenia 
 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – gdzie jesteśmy i co 
jeszcze przed nami? 

• Ustawa AML/CFT – zadania i obowiązki instytucji 
obowiązanej 

• Wytyczne EBAS – ogólne informacje 
• Co może przynieść przyszłość? Zmiany przepisów 

prawa, wytycznych, rekomendacji. 

Rola i obowiązki organu zarządzającego oraz pracownika 
ds. zgodności z przepisami AML/CFT 

• Rola i obowiązki organu zarządzającego instytucji 
obowiązanej (funkcja nadzorcza i funkcja 
zarządcza)  

• Zadania i rola członka zarządu odpowiedzialnego 
za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego 
szczebla 

AML Oficer  - pracownik odpowiedzialny za zapewnienie 
zgodności z przepisami AML/CFT 

• Czym zajmuje się na co dzień AML Oficer? 
• Kto nim może zostać? 
• Zadania, role i odpowiedzialności AML Oficera: 

o Opracowanie ram oceny ryzyka 
o Opracowanie polityk i procedur 
o Klienci, w tym klienci wysokiego ryzyka 
o Monitorowanie zgodności 
o Raportowanie do organu zarządzającego 
o Zgłaszanie podejrzanych transakcji 
o Szkolenie i podnoszenie świadomości 

pracowników instytucji 
• Ochrona AML Oficera 
• Odpowiedzialność – sankcje karne i 

administracyjne 

Outsourcing zadań z obszaru AML/CFT 
Zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie grupy 
Uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru 
 
14:00 zakończenie szkolenia 
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COMPLIANCE, AML  

zgłoszenie do 26/01/2023 1 970 PLN + 23% 
VAT 
 zgłoszenie od 27/01/2023  2 270 PLN + 23% 
VAT 
 CENA ZAWIERA 

Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały, 
przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 


