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Warszawa, dnia 19 czerwca 2018r.

Szanowni Państwo,
Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza
wszystkich zainteresowanych na 6 godzinne szkolenie z zakresu:

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu
w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723)
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu”.
Terminy szkoleń (do wyboru):
27 czerwca 2018 roku (środa, godz. 16.00-20.30)
6 lipca 2018 roku (piątek, godz. 16.00-20.30)
7 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
14 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.
W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uchyla dotychczasowe
przepisy.
Wchodząca w życie 13 lipca 2018roku ustawa nakłada na instytucje
obowiązane, a zatem i notariuszy, nowe obowiązki w zakresie stosowania
środków bezpieczeństwa finansowego, na nowo definiuje beneficjenta
rzeczywistego, czy osobę pełniącą eksponowane stanowisko polityczne,
zawężając krąg osób zaliczanych do tej kategorii.
W myśl nowych przepisów ustawy instytucje obowiązane zobowiązane są
przeszkolić wszystkich pracowników wykonujących czynności związane
z działalnością instytucji obowiązanej.
Program szkolenia obejmuje m.in.:
- nowe obowiązki instytucji obowiązanych,
- terminy i zasady sporządzania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane,
- nowa procedura wewnętrzna,
- nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.
Wykładowca: Anna Dańko-Roesler
Stowarzyszenia Notariuszy RP.

–

notariusz

w

Warszawie,

Prezes

Koszt szkolenia od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł/472,03 zł netto*).
*Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie
opłacających składki członkowskie. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały
szkoleniowe oraz napoje (kawa, herbata, woda mineralna) podczas przerw. Koszty lunchu, dojazdu
i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
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Warunkiem przyjęcia na szkolenia organizowane przez SNRP jest wypełnienie i
przesłanie co najmniej na 5 dni przed szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza
zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem
dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną
automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Warunki rezygnacji:
1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez
dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji,
w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie
obciążony 100% opłatą za szkolenie.
Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001
UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów
planowanych szkoleń. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani
co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

