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SEMINARIUM 
ANTYFRAUDOWE

IV EDYCJA

 ʇ Jak skutecznie wdrożyć system antyfraudowy
 ʇ Modele fraudów kredytowych w sektorze finansowym
 ʇ Przestępczość gospodarcza w sektorze leasingowym
 ʇ Financial Crime. Jak problemy pojedynczych banków zaczynają być 

problemami całych jurysdykcji?
 ʇ Świadomość klienta- klucz do minimalizacji strat i zagrożeń
 ʇ „Świat się zmienił” – nowe technologie jako kluczowe elementy  

w architekturze systemów przeciwdziałania oszustwom
 ʇ Współpraca z organami ścigania w zwalczaniu cyberprzestępczości. 

Spojrzenie praktyka
 ʇ Cyberprzestępczość po zmianach RODO
 ʇ Partnerzy biznesowi – weryfikacja

PRELEGENCI: 
mBank S.A., Citi Handlowy, BIK S.A , PwC Polska Sp. z o.o., PKO Leasing S.A., 
Provident Polska S.A, Allegro.pl, SIX Payment Services S.A., Piotr Chmiel-
Niezależny Ekspert



AGENDA - 25 WRZEŚNIA

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-10.45 

10.45-11.45

11.45.-12.00  

12.00-13.00

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-15.15

15.15-16.15

16.15 

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Jak skutecznie wdrożyć system antyfraudowy
Bartosz Wójcicki - Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK SA

 ● Przygotowanie – kogo i co uwzględnić. 
 ● Czy zmiany procesów są konieczne czyli  jak nie uczyć się na własnych błędach.
 ● Zakres wdrożenia – (r)ewolucja?
 ● Dzień zero czyli go-live – co może pójść nie tak
 ● Czym „karmić” system antyfraudowy.

przerwa kawowa

Modele fraudów kredytowych w sektorze finansowym
Mariusz Kłusek-Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.

przerwa kawowa

 „Świat się zmienił” – nowe technologie jako kluczowe elementy w architekturze systemów 
przeciwdziałania oszustwom
Marcin Daszkiewicz - Regionalny Kierownik ds. Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.

 ● Automatyzacja procesów sprzedażowych a zapobieganie oszustwom.
 ● Wykorzystanie nowych technologii w procesie uwierzytelnienia oraz weryfikacji autentyczności 

dokumentów

lunch

Cyberprzestępczość po zmianach RODO 
Aneta Szmidt - Head Risk Fraud and Disputes WAW, SIX Payment Services S.A.

 ● Rodzaje ataków phishingowych
 ● Systemy zabezpieczające

przerwa kawowa

Partnerzy biznesowi – weryfikacja
Piotr Chmiel - Niezależny Ekspert

 ● Ocena ryzyka jako podstawa budowy systemu weryfikacji partnerów biznesowych
 ● Progi przeprowadzanych sprawdzeń
 ● Zakres podmiotów poddawanych weryfikacji
 ● Narzędzia i źródła danych
 ● Wykorzystanie procesu weryfikacji partnerów biznesowych jako mechanizmu dowodzącego 

zachowanie należytej staranności w kontaktach biznesowych

Zakończenie I dnia Seminarium



AGENDA - 26 WRZEŚNIA

9.00-9.30 

9.30-10.45

10.45-11.00

11.00-12.00
  

12.00-13.00

13.00-14.00 

14.00-14.15 

14.15-15.15

15.15

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, poranna kawa

Nadużycia
Łukasz Gracki- Fraud Operations Senior Manager, Citi Handlowy

 ● Skala problemu na świecie i w Polsce
 ● Definicja i statystyki 

        Świadomość klienta- klucz do minimalizacji strat i zagrożeń
 ● Problemy z jakim spotykamy się w zwalczaniu przestępczości bankowej

przerwa kawowa

Współpraca z organami ścigania w zwalczaniu cyberprzestępczości. Spojrzenie praktyka
Jakub Pepłoński-Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania, Allegro.pl

 ● Mechanizmy minimalizacji fraudów stosowane w e-commerce
 ● Partnerstwo publiczno-prywatne w zwalczaniu przestępczości
 ● Case study

lunch

Financial Crime. Jak problemy pojedynczych banków zaczynają być problemami całych 
jurysdykcji? 
Magdalena Hołoga-Manager, Forensic, Financial Crime ,PwC Polska Sp. z o.o.

 ● Mołdawia - kiedy znika miliard dolarów 
 ● Łotwa - podejrzenia o korupcji i praniu brudnych pieniędzy zmieniają sektor bankowy
 ● Jak problemy w Mołdawii i na Łotwie mogą zmienić cały region?

przerwa kawowa

Przestępczość gospodarcza w sektorze leasingowym
Mariusz Bartuzi -Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom, PKO Leasing S.A.

 ● przyczyny występowania oszustw zewnętrznych 
 ● oszustwa występujące w branży leasingowej 
 ● odpowiedzialność firmy leasingowej za tolerowanie działań oszukańczych 

Planowane zakończenie Seminarium, wręczenie Certyfikatów.
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Mariusz Kłusek - Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.
Absolwent Wydziału Prawa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarach 
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Kontroli. W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za kluczowe dla bezpieczeństwa 
banku procesy i systemy w takich instytucjach jak: GE Money Bank S.A., Citi Handlowy, Bank PEKAO S.A. Wieloletni praktyk  
w zakresie budowania i realizacji polityk bezpieczeństwa i tworzenia struktur organizacyjnych. Lider wielu projektów w obszarach 
„Fraud Risk Management” zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.   Od 7 lat odpowiedzialny m.in. za Obszar 
Kontroli i Przeciwdziałania Nadużyciom w mBank S.A. 

Aneta Szmidt - Head Risk Fraud and Disputes, SIX Payment Services S.A.,Oddział w Polsce
Menadżer z 11 – letnim doświadczeniem w branży finansowej , specjalizuje się w obszarze AML .  Absolwentka wydziału 
Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Public Relations Polskiej Akademii Nauk  oraz 
podyplomowych studiów z obszaru zarządzania wiedzą z wykorzystaniem technologii IT Szkoły Głównej Handlowej. 
Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach takich jak Elavon, TNT, Citibank. Od 2016 związana z organizacją 
ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
Aktualnie odpowiedzialna za dział Risk,  Fraud i PCI w firmie Six Payment Services. 

Mariusz Bartuzi - Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom, PKO Leasing S.A.  
Wcześniej Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Transakcji w Raiffeisen Leasing Polska S.A. Główny obszar zainteresowania zawodowego 
związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej w szczególności występującej w sektorze finansowym oszustw 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz ryzyka kredytowego

Bartosz Wójcicki - Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK SA
Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przestępstwom związanym z działalnością bankową. 
Pracując w sektorze bankowym, odpowiadał za zarządzanie ryzkiem operacyjnym, w tym za prewencję przestępstw, ryzyko 
compliance oraz AML. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia. Od 2014 r. 
odpowiedziany za rozwój produktów antyfraudowych oferowanych przez BIK SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział 
Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Magdalena Hołoga - Manager, Forensic, Financial Crime, PwC Polska
Od 8 lat zajmuje się dostarczaniem usług doradczych dla sektora finansowego, aktualnie w zakresie przeciwdziałania nadużyciom 
w sektorze finansowym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, a także na Bliskim Wschodzie i Łotwie. Karierę zaczęła od 
audytów finansowych. Kolejne doświadczenia zbierała w projektowaniu systemów kontroli wewnętrznej, wykrywaniu nadużyć 
i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Realizowała projekty w obszarze compliance dla wiodących banków w Londynie, 
Monachium I Frankfurcie. Ma doświadczenie w pracach dla sektora bankowego na Łotwie. Ostatnio brała udział w transformacji 
banku w Pakistanie.

Piotr Chmiel - Ekspert ds. Compliance, T-Mobile Polska S.A. 
Od 9 lat zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarzadzania Zgodnością, obejmującym wprowadzanie regulacji 
wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postepowań wyjaśniających 
w przypadkach nadużyć. Poprzednio pracował jako audytor w firmach PwC i EY, zajmując się analizą i projektowaniem 
mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte 
certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). 
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

Jakub Pepłoński - Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Allegro.pl
Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z przedstawicielami organów ścigania w zakresie  zwalczania przestępczości w 
platformach e-commerce.  Przez wiele lat odpowiadał za ten obszar także w serwisach  OLX.pl, Otomoto.pl PayU.pl, będąc osobą 
odpowiedzialną na stworzenie od podstaw dedykowanych zespołów.
Wielokrotny prelegent konferencji poświęconych przestępczości internetowej w Polsce i Europie. Od 2004 roku wykładowca 
kursów specjalistycznych z zakresu cyberprzestępczości organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
 W 2014 roku odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”. Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police Association. 
Absolwent UAM i SGH. 

Marcin Daszkiewicz - Regionalny Kierownik ds. Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.
Absolwent Wydziału Rachunkowości Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu. Posiada 10 letnie doświadczenie w dziedzinie prewencji i detekcji nadużyć w sektorze 
pożyczkowym. Od 2016 roku zarządza zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie koncepcji i implementację mechanizmów 
zapobiegających nadużyciom dla wszystkich nowopowstających rozwiązań sprzedażowych Provident Polska S.A.  

 Łukasz Gracki - Operations Fraud Risk Manager, Citi Handlowy
Absolwent wydziału zarzadzania uniwersytetu warszawskiego, kierunek bankowość ubezpieczenia i finanse publiczne. Studia 
podyplomowe na pwsbia. Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych. Certyfikat CICA – Certified Internal 
Controls Auditor. Blisko 15 lat doświadczenia z zakresu wyłudzeń, oszustw, nadużyć i ryzyka operacyjnego. Uczestnik licznych 
konferencji i szkoleń. Współtwórca systemu anty fraudowego i rozwiązań mitygujących ryzyko oszustw. Ukończył studia 
podyplomowe Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.


