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Warsztat

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

• Środki bezpieczeństwa finansowego - zastosowanie

• Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem

• Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339        ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Bardzo inspirujące szkolenie, na którym oprócz wiedzy teoretycznej były 
omawiane również przykłady "z życia", wskazywane błędy do poprawy i dzielenie 
się doświadczeniem pomiędzy trenerem i uczestnikami szkolenia

Ewa Kirschke, Eurovia

Referencje

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wcelu prawidłowego realizowania nałożonych na nich 
obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych.

Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która 
ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843(Dyrektywa V AML)

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, 
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze 
funkcjonujące stanowisko whistleblowera. 

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z założeniami ustawy AML i jej konsekwencjami  dla 
funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w 
kompetencje niezbędne do samodzielnego analizaowania zagrożeń pod kątem przeciwdziałania prania brudnych 
pieniędzy w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają konsekwencje dyrektywy V AML, zakres jej  
obostrzeń oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania procesów i zabepieczeń w swojej 
firmie.  

Korzyści dla uczestników: 

Wyposażenie uczestników w kompetencje i wiedze wymagane do stworzenia procesów i zabezpieczeń 
zgodnych z dyrektrywą Parlamentu Europejskiego we własnej organizacji.



WARSZTAT

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, 
wciągnął mnie i innych bez reszty. Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował 
nam trener Andrzej. Musze przyznać że ja jestem dość niesforna i szybko się nudzę a to szkolenie 
pochłonęło mnie bez reszty i wszystko pamiętam co jest kolejnym sukcesem. Same pozytywy i tylko 
pozytywy ;)

Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP Paribas 

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym katalog instytucji obowiązanych, instytucje 
nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

• Stosunki gospodarcze
• Transakcja
• Transakcja okazjonalna
• Przeprowadzanie transakcji

4. Środki bezpieczeństwa finansowego - zastosowanie, rodzaje, w tym:

• Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
• Ocena stosunków gospodarczych
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

• Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami 
instytucji nadzorujących

8. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych 
naruszeń

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi 
Informacji Finansowej
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    TRENER

Mirosława Zachaś-Lewandowska
Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo – doradczej 
„Waluta Wiedzy”.

Obecnie współpracuję m.in. z firmami: PKF Consult, BODiE, Poznań Biznes 
Partner, ADN. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a 
także doradzam w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania 
naruszeń w organizacjach.
Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako 
Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i 
procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, 
kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam 
szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz 
usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W 
okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w 60 szkoleniach i warsztatach, 
organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki 
nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny 
instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brałam czynny udział w 
kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Przygotowywałam pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem 
działań kontrolnych, jak i w ich trakcie. Zajmowałam się także dostosowaniem 
procesów i procedur obowiązujących w firmie do otrzymanych zaleceń 
pokontrolnych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie 
Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.


