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Egzaminy potwierdzające
zdobyte umiejętności

 
Certyfikaty imienne do

samodzielnego pobrania



Adresaci:
Pracownicy banków spółdzielczych, którzy chcą się zapoznać lub ugruntować
wiedzę na temat: zasad bezpieczeństwa banku; postępowania z transakcjami
podejrzanymi; zachowywania tajemnicy bankowej; ochrony danych klientów
banków.

Wymagania techniczne: 
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie
urządzenia z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki
internetowej (zalecana to: Google Chrome lub Mozilla FireFox), a także
podłączonych głośników lub słuchawek. 
Kurs może być realizowany w dowolnym miejscu i czasie, od momentu
nadania dostępu (loginu i hasła) przez okres 2 miesięcy.  

 
Cena pakietu: 256,00 zł netto + VAT

 

Kontakt: 
 

+48 784 412 107
+48 608 339 937

eszkolenia@bodie.pl

Nota prawna 
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa
i Edukacji Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU 2006.90.631 ze zm.).
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany,
rozpowszechniany ani opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego
Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także
fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie 
w celu identyfikacji. Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego
Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w szczególności podane ceny nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dołożono
wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy
Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane błędami lub nieścisłościami w niniejszym dokumencie.



Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu

Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar
finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy
nadzorcze.
Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania banku w
procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się
do ochrony reputacji i wizerunku banku.
Obowiązki ustawowe nałożone na bank będą pracownikom znane i
prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących bankiem przed
zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, których
to brak również zagrożony jest karą finansową.

Cel:
Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu
uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych i realizowania
nałożonych na bank obowiązków ustawowych.

Korzyści:

Program:
1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła,
podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
– przepisy ogólne.
8. Obowiązki banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.



Cena poza pakietem:  95,00 zł netto + VAT
Czas:  ok. 10:40 godz.

10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie
transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.



czym jest tajemnica bankowa, jakie informacje są nią objęte;
kogo i jak długo obowiązuje tajemnica bankowa;
kiedy tajemnica bankowa nie obowiązuje;
komu należy ujawnić informację objętą tajemnicą bankową.

Wprowadzenie do tajemnicy bankowej.
Przedmiot tajemnicy bankowej.
Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.
Obowiązek udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową.
Inne przypadki udostępniania informacji pobierania opłat, sankcje.

Cel:
Rozumienie istoty tajemnicy bankowej i jej przestrzeganie. Dzięki
przestrzeganiu tajemnicy bankowej przez pracowników banków, pracodawca
zminimalizuje sankcje grożące w przypadku naruszenia tajemnicy bankowej.

Korzyści:
Uczestnicy dowiedzą się:

Podniesie poziomu kompetencji uczestników szkolenia w obszarze tajemnicy
bankowej.
Dzięki szkoleniu pracownicy będą rozumieli dlaczego przestrzeganie
tajemnicy bankowej jest ważne i jakie skutki niesie jej nie przestrzegania dla
organizacji.
Podniesienie bezpieczeństwa banku poprzez poprawną interpretacje danych
objętych tajemnica bankową

Program:

Cena poza pakietem:  90,00 zł netto + VAT
Czas:  ok. 4:00 godz.

Tajemnica bankowa



Cena poza pakietem:  85,00 zł netto + VAT
Czas:  ok. 2:30 godz.

RODO – szkolenie okresowe

Cel:
Prawidłowe przewarzanie danych osobowych klientów banku, poprzez
przypomnienie, ugruntowanie, utrwalenie wiedzy z ochrony danych
osobowych. Realizacja wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji, które zaleca
szkolenie pracowników z aktualnej wiedzy RODO co roku.

Korzyści:
Rozumienie podstawowych pojęć:
    ✓ Poprawne definiowanie danych osobowych;
    ✓ Przestrzeganie zasad przetwarzania danych;
    ✓ Scharakteryzowanie praw osób fizycznych;
    ✓ Poprawne przewarzanie danych osobowych klientów banku.
    
Program:
1. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Istotne pojęcia.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Prawa osób fizycznych.



Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń
mobilnych

Cena poza pakietem:  90,00 zł netto + VAT
Czas:  ok. 3:15 godz.

Cel:
Poznanie i utrwalenie wiadomości z szerokiego zakresu
bezpieczeństwa informatycznego i cyfrowego.

Korzyści:
Wyrobienie prawidłowych nawyków pozwalających na ochronę
systemów informatycznych w banku i nie tylko.

Program:
1. Podstawy bezpieczeństwa informacji.
2. Znaczenie socjotechniki w sferze bezpieczeństwa informacji.
3. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i informacji 
w nim przechowywanych.
4. Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych.
5. Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów służbowych.
6. Bezpieczeństwo wybranych aplikacji.
7. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.


