SZKOLENIE
Praktyczne konsekwencje wejścia w życie nowej
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu - implementacja
dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.

Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

27 kwietnia 2018 r.
Miejsce:

Hotel Best Western Premier w Krakowie
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PROGRAM SZKOLENIA:

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30

Wprowadzenie do IV AMLD – najważniejsze zmiany w przepisach

09:30 – 11:00

Procedura należytej staranności względem klienta po
wprowadzeniu IV AMLD
a)

kiedy podmioty zobowiązane stosują środki należytej staranności

zgodnie z przepisami IV AMLD,
b)

jakie działania są wymagane od podmiotów zobowiązanych przy

stosowaniu środków należytej staranności w świetle nowych przepisów,
c)

wzmocnione środki należytej staranności - relacje biznesowe „non-

face-to-face” - wideoweryfikcja, dane biometryczne a ochrona danych
osobowych.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
a)

nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem,

b)

monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring
transakcji,

c)

okresowy przegląd matrycy ryzyka.

13:15 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Beneficjent rzeczywisty i osoby zajmującej eksponowane
stanowisko publiczne -nowe podejście w IV AMLD

15:00

Lunch
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INFORMACJE O OSOBACH PROWADZĄCYCH:
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wysokiej klasy ekspertów z Kancelarii
Gawroński & Partners.
Wojciech Kapica:
Ekspert regulacji sektora finansowego, znawca języka regulacji i relacji z regulatorami,
o unikalnych kompetencjach w skali kraju. Jest uznanym ekspertem regulacji sektora
finansowego. Praktyka Mec. Kapicy z sektora finansowego rozwija się na sektor energetyczny,
ale także na ogólne zagadnienia compliance sektorów regulowanych. Specjalizuje się w prawie
bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym,
polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział
w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.
Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed
polskimi i zagranicznymi organami nadzoru finansowego.
Elwira Patsiotos:
W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Departamencie Składów i Agencji
Celnych. Zajmowała się obszarem prawnym związanym z Wspólnotową Procedurą
Tranzytową. Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej
w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję
Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie
Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r.
Obecnie jest ekspertem AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł
magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie
zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów
poufnych EU i NATO. Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i warsztaty dla różnych
podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania
w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie
Compliance Polska. Szkolenia i warsztaty były kierowane do różnych grup docelowych
o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów
i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance różnych instytucji finansowych.
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