
Celem warsztatów jest zapoznanie z praktycznymi aspektami budowy i sku-
tecznego funkcjonowania systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy  
(AML-anti money laundring) w podmiotach sektora finansowego. W trakcie 
warsztatów dokonana zostanie analiza różnorodnych przypadków zaanga-
żowania podmiotów sektora finansowego w proceder prania pieniędzy wraz  
z propozycjami działań zaradczych w postaci systemu przeciwdziałania  
i reagowania na zdarzenia.

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej podmiotów sektora finanso-
wego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo instytucji.

Warszawa  
3 października 2019 
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10.00-11.30 

11.30 - 11.40

11.40 -13.15 

13.15-14:00 

14:00-15.30 

15.30 

Zajęcia dydaktyczno - warsztatowe

 ● Symulacja kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
i finasowania terroryzmu

 ● Zagrożenia wynikające z nieumiejętnej współpracy z organami ścigania
 ● Jak przygotować skuteczną analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finasowania terroryzmu  

- Kryteria oceny, konsekwencje błędu- warsztat 

Przerwa kawowa

Zajęcia warsztatowe w grupach obejmujące następujące zagadnienia:

 ● Poziomy ryzyka prania pieniędzy a stosowanie Środków Bezpieczeństwa Finansowego 
wobec klientów - różnice?

 ● Case study AML sektora finansowego
 ● Analiza ryzyka współpracy z PEP, identyfikacja, rejestracja i raportowanie transakcji - zasady 

typowania transakcji podejrzanych a wstrzymanie transakcji
 ●  Krajowe i zagraniczne listy sankcyjne a państwa trzecie o wysokiego ryzyka 

 - różnice w zasadach postępowania

Lunch

Zajęcia dydaktyczno-warsztatowe

 ● Funkcjonowanie sygnalisty - warunki skuteczności systemu
 ● Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, dokumentowanie czynności oraz obowiązki w zakresie 

ewidencji i przechowywania informacji i analiz - na co zwracać uwagę w trakcie kontroli 
GIIF, na co mamy wpływ, a na co nie

 ● Skutki złej organizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w firmie, 
odpowiedzialność karna i finansowa - optymalizacja struktur

 ● Dyskusja, zakończenie szkolenia, podsumowanie, ankieta ewaluacyjna

Planowane zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

METODA REALIZACJI WARSZTATÓW
 – zajęcia praktyczne /scenki symulacyjne/casusy/ dyskusja / studium przypadków /praca zespołowa / konsultacje 
zgłaszanych problemów merytorycznych. 

Na wszystkich etapach będzie na bieżąco sprawdzana aktywność i wiedza uczestników poprzez pytania kontrolne 
i warsztatowe ćwiczenia praktyczne. Na początku i na końcu szkolenia możliwy krótki test sprawdzający przyrost 
praktycznej wiedzy uczestników (10 pytań). 
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Sławomir Śnieżko 

Prezes Akademii Antykorupcyjnej. Ma ok 25-letnie doświadczenie zawodowe w tym ok 11 letnie szkoleniowe. 
Przez ostatnie 10 lat zarządzał dużymi strukturami organizacyjnymi jako Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy 
Głównej Policji, Dyrektor Departamentu Operacyjno - Śledczego oraz Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, oraz Dyrektor Bezpieczeństwa Banku i Przeciwdziałania Nadużyciom BGŻ. Jest wykładowcą 
Akademii Antykorupcyjnej Biznesu. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, 
Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii i Akademii FBI. Współautor kilku książek na temat 
przestępczości i korupcji. Aktualnie zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą. Audytor Wewnętrzny normy 
ISO 37001 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Korupcji, członek 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ukończył Studia Podyplomowe Polskiej Akademii Nauk z zakresu Prawa 
Antykorupcyjnego. Studia MBA w trakcie.

Ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek 

emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Były dyrektor Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony 
CBA. Realizował zadania także w wielu krajach poza granicami Polski, między innymi w Iraku i Afganistanie. Ekspert z 
zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób  
i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. 
Ukończył studia w zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz 
dyplomacji w Polsce, jak też w ramach programów stypendialnych w USA i w Izraelu. Doktorat obronił na Uniwersytecie 
Warszawskim. Wykładowca akademicki specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych  
i specjalistycznych, między innymi książki „Terroryzm-manipulacja strachem”.


