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Sankcje międzynarodowe 2022 - to kompendium dotyczące 
najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność 
z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.  

To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii 
Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej 
Brytanii. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy 
uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. 
Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych  
z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem 
sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu  
do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym  
z sankcjami.  
 
 KORZYŚCI: 
• Poznasz najnowsze programy sankcyjne i zasady ich stosowania, 
• Dowiesz się jak zapobiegać naruszaniu programów sankcyjnych 
• Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych 
• Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego 
• Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, 

reputacyjne nieprzestrzegania sankcji  
• Poznasz programy przestrzegania sankcji  

UCZESTNICY: 
• Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania 

nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych 
• Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania 

klientów w bankach oraz instytucjach finansowych, 
• Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach 

finansowych. 

 

 

 

 

 

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

E w e l ina  Bo g ie l  

Adwokat, ekspert posiadający 
międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z 
kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze 
bankowym, w tym w dziale Compliance oraz 
Departamencie Przeciwdziałania 
Przestępczości Finansowej w instytucji 
finansowej. 
Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy 
AML w instytucji, autor procedur, 
regulaminów i instrukcji wewnętrznych, 
opiniujący wewnętrzne akty instytucji 
finansowej oraz grupy podmiotów z nią 
powiązanych pod kątem ich zgodności z 
przepisami z obszaru AML. 
Jako tak zwany standard setter wyznaczała 
standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta 
rzeczywistego oraz programu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
Posiada bogate doświadczenie związane z 
implementacją przepisów IV i V Dyrektywy 
AML oraz wydawaniu wytycznych w zakresie 
wdrażania procesów compliance w 
bankowości, w tym dla procesu zdalnego 
onboardingu zdobyte w instytucji finansowej. 
Nadto, brała udział w kluczowych projektach, 
jako ciało opiniujące i doradcze, związanych z 
procesami: KYC, identyfikacji BO, CDD i EDD. 
Ma również doświadczenie w implementacji 
przepisów PSD2 i GDPR w sektorze 
bankowym. 
Członek Forum Bankowego w obszarze 
przeciwdziałania praniu 
pieniędzy  działającego przy Związku Banków 
Polskich, uczestnicząca m.in. w pracach 
związanych z implementacją AML-owych 
Dyrektyw unijnych do polskiego porządku 
prawnego, opracowywaniem propozycji uwag 
do  projektu nowelizowanej ustawy AML oraz 
wdrażania przepisów PSD2, gdzie 
współpracowała w tym obszarze z KNF w 
przedmiocie wypracowania standardów dla 
podmiotów będących dostawcami usług 
płatniczych. 
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8.45 Rejestracja na szkolenie 
9.00 Rozpoczęcie szkolenia 

 
Sankcje międzynarodowe: 

• W jakim celu stosuje się sankcje? 
• Podział i rodzaje sankcji 
• Kategorie środków ograniczających 

 
Sankcje nakładane przez UE i ONZ 

• Reżimy sankcji ONZ 
• Rodzaje sankcji UE 

 
Regulacje prawne 

• Regulacje unijne 
• Regulacje amerykańskie 
• Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych 

aspektów związanych z tzw. polską ustawa 
sankcyjną w tym: 
-  krajowe środki ograniczające 
 - krajowa lista sankcyjna 
- obowiązki wynikające z ustawy 

  
Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, 
Kuba, Korea Północna) 
  
Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym 

• Listy OFAC 
• Listy unijne 
• Sankcje australijskie, brytyjskie 
• Polska lista sankcyjna 

 
Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę 

• Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję 
• sankcje USA wobec Rosji 
• sankcje UE wobec Rosji 

 
Program zarządzania ryzykiem sankcji  

• Czemu jest potrzebny 
• Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć  

w organizacji 
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Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji 

• Obowiązki dla instytucji obowiązanych  
• Obowiązki dla pozostałych podmiotów 

gospodarczych 
 
Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami 

• Weryfikacja klientów 
• Weryfikacja kontrahentów 
• Weryfikacja transakcji i produktów w 

obszarze finansowania handlu 
  
Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania 
zgodnie  
z AML 

• Polska lista sankcyjna a listy unijne 
• Listy sankcyjne określone w Ustawie AML 

  
Najlepsze praktyki analizy alertów 

• Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów 
• Narzędzie pomocne przy analizach 

  
Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków 
sankcyjnych 

• Kary administracyjne 
• Sankcje karne 
• Ryzyko nieprzestrzegania sankcji 

  
Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i 
wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków  
w Europie i na Świecie 
  

 
15.00  Zakończenie szkolenia 
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COMPLIANCE, AML  

zgłoszenie do 27/09/2022 1 470 PLN + 23% 
VAT 
 zgłoszenie od 28/09/2022 1 770 PLN + 23% 
VAT 
 CENA ZAWIERA 

Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały w wersji 
elektronicznej, certyfikat. 


