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Agenda
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Accuity – wprowadzenie

IV Dyrektywa AML

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego

Wymagania

Wyzwania i konsekwencje dla polskich firm

Risk based approach

Wymagania odnośnie PEP



IV Dyrektywa AML - szczegóły

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą IV 
Dyrektywa AML wprowadza obowiązek rejestracji transakcji gotówkowych na 
kwotę 10 000 EUR lub większą

Nie wystarczy już zidentyfikować tylko obcokrajowców zajmujących 
eksponowane stanowiska polityczne - teraz do PEP zaliczamy również  
osoby krajowe i ich rodziny

Zasady oceny ryzyka zostały poprawione

Zakres podmiotowy został rozszerzony na inne działalności- takie jak 
przedsiębiorstwa hazardowe i loteryjne, a także agencje i przedstawiciele 
handlu nieruchomościami

Dalsze wymagania określają dopasowanie praktyczne dotyczące CDD i 
rozszerzenie wymagań EDD

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
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A kogo to dotyczy?
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Miejsce Polski w Europie

• Polska jest gospodarką o wysokim dochodzie według definicji Banku 

Światowego 

• Polska jest na ósmym miejscu pod względem wielkości gospodarki w Unii 

Europejskiej

• Wyższe ryzyko związane z lokalizacją Polski, która jest usytuowana

bezpośrednio przy jednym z głównym szlaków handlu narkotykami i 

zorganizowanych grup przestępczych między Rosją a Europą Zachodnią 

• Polska jednak nie jest uważana za regionalne centrum finansowe lub za 

szczególnie ważny międzynarodowy ośrodek prania brudnych pieniędzy.
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Zmiana w podejściu do AML
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Risk 
Management

Risk based 
Approach

Risk Appetite

AML 
Compliance

KYC/CDD

• Simple Due Diligence

• UBO

• PEP

• EDD

Sankcje
• Klienci, osoby 

indywidualne, firmy

• Transakcje

Reporting

• Zgłoszenie do 
prokuratury

• Wewnętrzny reporting 
KPO i do oddziału 
zarządzania ryzykiem



Skuteczność operacyjna to gra liczbowa!

Matematyka:

• Sprawdzanie i analiza 50 nazwisk dziennie w oparciu o listę ponad 1,5 

miliona nazwisk pochodzących z wielu źródeł wydaje się prostym zadaniem:

• 1 źródło, 50 nazwisk, 15 minut na osobę (google, wyszukiwanie 

manualne, listy od regulatorów i organów ścigania itd..) ~ 12.5 godzin*

• Sprawdzenie i analiza 450 nazwisk dziennie w oparciu o listęponad 1.5 

miliona nazwisk w sposób manualny – nie jest łatwym zadaniem

• Niewykonalne z dostępem do jednego tylko źródła

• Aby uniknąć błędów ludzkich konieczna jest automatyzacja

• Sprawdzenie 450 nazwisk dziennie zajęłoby 112.5 godzin lub 4.7 dni
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Automatyzacja tego procesu oznaczałaby sprawdzenie 450 nazwisk w 15 minut a czas 

rozdysponowania trafień zostałby zmniejszony do 1 minuty na sprawę, a dogłębnej 

analizy wymagałyby tylko trafienia krytyczne



Ryzyko związanie z weryfikacją opartą wyłącznie o 
publicznie dostępne źródła

• Aktualność

• Zupełność

• Aktualizacja bazy

• Dodatkowe informacje (drugorzędne 

identyfikatory)

• Zaufane źródło
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Pierwsze pytanie ankiety

Jakie rodzaje screeningu obecnie Państwo wykonują?

• Sankcje

• EDD

• PEP

• Supply chain/trade/export/import
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Efektywna identyfikacja PEP
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Zdjęcie Jednostki

imię, 

aliasy

Data I 

miejsce

urodzenia

Informacja o 

pozycję I 

historję



Jak oszczędzić czas (i pieniądze!)

• Reguły które pozwolą zmniejszyć liczbę trafień do 

dalszej weryfikacji

• Zmiany w podejściu do całościowej oceny ryzyka

• Ocena ryzyka, która pozwala skoncentrować się 

na prawdziwych trafieniach

• Wszystkie informacje dotyczące trafienia 

wyświetlane w jednym oknie w celu podjęcia 

właściwej decyzji
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Identyfikacja klientow- PEP, EDD i sankcje

Client 

On-boarding

Batch data 
matching

Dispositioning 
matches via Case 

Management

Continuous 
screening of client 

life cycle

Additions of new 
client information 

over time or 
changes

Manual ad-hoc 
searches

Trade transaction 
screening

Payment 
Screening

11

PEP & Sanction 

Screening

Client 

data
Screening 

data

Private 

List 

Manage

-ment

• Listy PEP

• Listy sankcyjne

• Listy 

obserwacyjne

• Listy EDD

• Listy EU 

Wojskowe

• Listy EU towaru

podwójnego

użycia
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Osoby trzecie

Wierzyciele

Pracownicy Dostawcy

Partnerzy/

Vendorzy

Trade Deals 
(Airwaybills)

Inwestorzy

Policies

Agencje/

Pośrednicy

Banki KlienciOrganizacje 
Charytatywne

Kto powinien być sprawdzany? 



Podsumowanie

• Sprawdzanie w sposób ciągły

• Zcentralizowany audyt

• Sprawdzanie klientów pod kątem występowania na 

listach przy użyciu drugiego identyfikatora pomaga 

zaoszczędzić czas i zredukować ryzyko

• Zautomatyzowana weryfikacja pozwala na 

holistyczne spojrzenie na klienta, również pod 

kątem transakcji oraz trade
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