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OFERTA
dotycząca realizacji szkolenia e-learning z zakresu:

„Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
oraz Finansowaniu Terroryzmu”
z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r

dla

Banków Spółdzielczych

OFERTA
dotycząca realizacji e-szkolenia z zakresu.:

„Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej”

zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi
ustawą z dnia 30 marca 2021 r.

I.

Zakres i cel e-szkolenia

Szkolenie e-learningowe zostało opracowane merytorycznie na podstawie zmian
nowej Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.
Najnowsze zmiany w Ustawie rozszerzają Przedmiot Ustawy, która określa tak
jak poprzednia:


zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
oraz wprowadza dodatkowo zapis, że przedmiotem Ustawy są również warunki
wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane.

Zgodnie z Ustawą Banki Spółdzielcze jako instytucje finansowe również zobowiązane są
do szkolenia swoich Pracowników w tym zakresie i zapoznania z obowiązkami wynikającymi
z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
A zatem szkolenie powinno być obowiązkowe dla wszystkich Pracowników
Banków Spółdzielczych.
E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania
czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające
i przykłady obrazujące jaka odpowiedzialność ciąży na kadrze i pracownikach Banku,
a także skutki zaniedbań ze strony Banku wynikające z nieprzestrzegania procedur
związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu.
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Szczegółowy program e-szkolenia

MODUŁY

Wprowadzenie

elementy
interakcyjne

I

Definicje i podstawy prawne

II

Instytucje obowiązane i beneficjent rzeczywisty

III

Obowiązki informacyjne

IV

Ocena ryzyka

V

Środki bezpieczeństwa finansowego

VI

Osoby na eksponowanych stanowiskach

VII

Odpowiedzialność kadry kierowniczej i pracowników

VIII

Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku

IX

Odpowiedzialność administracyjna, finansowa i karna

X

Odpowiedzialność Banku w zapobieganiu przestępstw

XI

Szczególne środki ograniczające

XII

Ustawa, komunikaty, informacje

Auto-testy

Ćwiczenia

Symulacje

Przykłady

TEST KOŃCOWY
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II.

Realizacja e-szkolenia

E-szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych.
Każdy uczestnik skierowany do udziału otrzyma swój indywidualny login oraz hasło
do platformy, za pomocą którego będzie mógł w wyznaczonym terminie w elastyczny
sposób i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu uczestniczyć w e-szkoleniu,
gdyż dostęp do platformy zapewniony jest przez 24 godziny na dobę tak, żeby
udział w szkoleniu jak najmniej kolidował z czasem pracy oraz bez konieczności

wyjazdu na szkolenie stacjonarne.

Każdy termin realizacji e-szkolenia trwa 2 tygodnie. Dostępne terminy
realizowanych szkoleń do wyboru podane są zawsze w karcie zgłoszenia
oraz dodatkowo na stronie Fundacji w zakładce e-learning.
Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do platformy
wraz z instrukcją korzystania z programu i zasadami zaliczenia e-szkolenia.
Na zakończenie odbędzie się test końcowy on-line. Po jego zaliczeniu każdy z uczestników
otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie e-szkolenia wydane przez Fundację
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Przykładowy harmonogram realizacji e-szkolenia przedstawiamy poniżej.
Terminy realizacji możemy również dopasować indywidualnie zgodnie z potrzebami Banku.
Stały dostęp on-line do e-szkolenia przez 24/h
1 tydzień

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Niedz.

2 tydzień

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Niedz.

Test on-line zaliczający dostępny jest po przerobieniu e-szkolenia

Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, możliwe jest przeszkolenie
dużej liczby Pracowników bez konieczności odrywania ich od pracy, co wiąże się
z uzyskaniem dodatkowych oszczędności dla Banku przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej efektywności e-szkolenia.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich Pracowników Banku!
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III.

Koszt e-szkolenia

Koszt udziału jednej osoby w dwutygodniowym szkoleniu w formule e-learningowej

150 zł

wynosi tylko

Powyższy koszt obejmuje:


dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie



pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu



wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania



wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie
– bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Bank



w przypadku nie zaliczenia testu na zakończenie e-szkolenia w pierwszym
terminie – dodatkowa możliwość poprawy w innym terminie
– bez ponoszenia kosztów przez Bank



elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną
KARTĘ ZGŁOSZENIA

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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