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ZRBS/100/2015       Warszawa, dnia 23.11.2015 r. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,  

W związku z uchwaleniem w ostatnich miesiącach kadencji ostatniego parlamentu szeregu 

niezwykle istotnych, obszernych i generujących istotne obciążenia i ryzyko dla sektora bankowego 

ustaw Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową 

działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie 

konsekwencji uchwalenia ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących banków. 

Harmonogram szkoleń: 

 
Temat szkolenia: 

Szkolenie: „Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków’’ poprowadzi radca prawny Tadeusz 

Białek. Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia: 

 

1. Nowe uprawnienia KNF i UOKIK, nowa instytucja Rzecznika Finansowego 

2. Nowy system klauzul abuzywnych 

3. Nowe zasady dotyczące odsetek umownych i odsetek za opóźnienie – nowe limity (zm. 

Kodeksu cywilnego)  

4. Obligatoryjne wezwanie do zapłaty z pouczeniem o możliwości składania wniosku o 

restrukturyzację (art. 75 c Pr. Bankowego) 

5. Nowe zasady i obowiązki banków w zakresie rachunków bankowych w obszarze śmierci 

posiadacza rachunku i braku aktywności posiadacza rachunku. Nowy rejestr rachunków 

bankowych 

6. Zmienione regulacje dotyczące kredytów konsumenckich  

7. Nowe zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji  

8. Konsekwencje wprowadzenia tzw. ustawy pomocowej, czyli ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej  

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków’’ 

□Rzeszów 
12.02.2016 

□Olsztyn  
14.01.2016 

□Bydgoszcz  
05.02.2016 

□Warszawa  
13.01.2016 

□Wrocław 
11.12.2015 

□Kraków 
04.12.2015 

□Lublin 
19.02.2016 
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Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu? 

1. Poznasz nowe kompetencje organów nadzorczych i kontrolnych 

2. Poznasz nowe ważne regulacje, które dotyczą lub będą w najbliższym czasie dotyczyć banków 

spółdzielczych – pakiet obszernych zmian legislacyjnych przyjętych w ostatniej fazie prac 

parlamentarnych 

3. Poznasz rozstrzygnięcia istotnych kwestii wątpliwości interpretacyjnych 

 

 Komu rekomendujemy szkolenie? 

Władzom Banku, Pracownikom działów biznesowych i obsłudze prawnej 

 Jak przebiega szkolenie? 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu. Po szkoleniu możesz korzystać ze wsparcia trenera 

(kontakt mailowy przez 14 dni od zakończenia szkolenia) materiały w pliku pdf. 

 Kto prowadzi szkolenie? 

Tadeusz Białek, doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków 

Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym  

 

Program szkolenia: 

1. Nowe uprawnienia KNF i UOKIK, nowa instytucja Rzecznika Finansowego 

Jakie są nowe uprawnienia KNF na bazie wdrożonej do Prawa bankowego dyrektywy CRD IV i 

dostosowań do CRR oraz zmienionej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i ich zrzeszaniu 

się oraz o bankach zrzeszających. Jakie są nowe zdecydowanie wzmocnione uprawnienia Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jakie są uprawnienia nowej instytucji Rzecznika Finansowego. 

2. Nowy system klauzul abuzywnych 

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta wprowadziła zupełnie nowy system klauzul 

abuzywnych – zmieniono tryb sądowy orzekania w tych sprawach na tryb administracyjny, zerwano z 

tzw. rozszerzoną prawomocnością klauzul wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, wprowadzono 

skuteczniejsze instrumenty usuwania klauzul abuzywnych z dotychczas zawartych umów 

3. Nowe zasady dotyczące odsetek umownych i odsetek za opóźnienie – nowe limity (zm. 

Kodeksu cywilnego)  

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowy system naliczania odsetek umownych i odsetek za 

opóźnienie, wraz z odpowiednim nowym schematem wyliczenia maksymalnych odsetek umownych 

(zerwanie z zasadą 4x lombard) i odsetek za opóźnienie. Powstaje szereg pytań: jak wprowadzać 

zmiany, czy należy informować klientów posiadających czynne umowy o kredyt o zmianach w 

zakresie odsetek i w jaki sposób, oraz czy konieczna jest zmiana umów o kredyt już zawartych w tym 

zakresie. 

4. Obligatoryjne wezwanie do zapłaty z pouczeniem o możliwości składania wniosku o 

restrukturyzację (art. 75 c Pr. Bankowego) 

Zmiana Prawa bankowego, która zacznie obowiązywać od końca listopada br. (ta sama, która uchyla 

bankowy tytuł egzekucyjny) wprowadza nowy art. 75 c Prawa bankowego - obowiązkowe wezwanie 

do zapłaty, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, w 

którym bank obowiązkowo informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Przepis rodzi 

ogromne wątpliwości interpretacyjne dotyczące praktycznego stosowania.   
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5. Nowe zasady i obowiązki banków w zakresie rachunków bankowych w obszarze śmierci 

posiadacza rachunku i braku aktywności posiadacza rachunku. Nowy rejestr rachunków 

bankowych 

Zmiana Prawa bankowego wprowadza uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych (tzw. 

rachunków uśpionych), określenie wpływu śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę 

rachunku, ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom ich 

posiadacza poprzez stworzenie centralnej informacji o rachunkach bankowych oraz zmiany ustawy o 

ewidencji ludności dotyczące udostępniania bankom z rejestru PESEL danych potwierdzających zgon i 

danych o pozostawaniu przy życiu posiadacza rachunku.  

6. Zmienione regulacje dotyczące kredytów konsumenckich  

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw tj. Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim (ustawa zwana potocznie ustawą 

postambergoldową lub antylichwiarską) wprowadziła istotne zmiany zasad dotyczących udzielania 

kredytów konsumenckich poprzez wprowadzenie m.in. limitu kosztów pozaodsetkowych oraz zasad 

raportowania o kredytach do BIK 

7. Nowe zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji  

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego wprowadza ustawowe zasady 

dotyczące procesu rozpatrywania reklamacji, w szczególności określa informacje, które muszą być 

udzielone klientowi w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, wprowadza automatyzm 

uznania reklamacji zgodnie z wolą klienta w przypadku braku odpowiedzi w terminie 30 dni, a także 

zasady rozpatrywania skarg na banki przez Rzecznika Finansowego. 

8. Konsekwencje wprowadzenia tzw. ustawy pomocowej, czyli ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej  

Ustawa określa warunki i tryb udzielania pomocy (ustawa odnosi się do wszystkich kredytobiorców, 

zarówno złotowych jak i walutowych) kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej 

oraz określa zobowiązania finansowe banków dotyczące tworzenia Funduszu Wsparcia 

Kredytobiorców. 

 

Informacje o szkoleniowcy: 

Tadeusz Białek  

doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, 

radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych 

osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu 

Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. 

Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa 

bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji 

gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na 

wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.   

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.  

Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący. 
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Miejsca szkoleń: 

Bydgoszcz: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa; 

Lublin: Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin; 

Rzeszów: ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów; 

Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław; 

Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32. 

 

Zgłoszenia: 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem, e-mail lub przez stronę internetową: 

www.zrbs@wp.pl – zakładka usługi- szkolenia) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca 

szkolenia: 

 

 Wrocław - Tel/fax: 71 344 32 56, email: adamczyk@zrbs.pl   

 Kraków - Tel.: 668 208 447, email: romanska@zrbs.pl  

 Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: orlowicz@zrbs.pl   

 Warszawa - Tel/fax: 22 629 52 65, email: glogowska@zrbs.pl  

 Olsztyn - Tel/fax: 89 521 81 25, email: nikolajuk@zrbs.pl   

 Lublin- Dyrektor Delegatury: Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: korzeniowski@zrbs.pl  

 Rzeszów - Dyrektor Delegatury: Stefan Chudy 698 635 083, email: chudy@zrbs.pl    

 

W załączeniu: Karta zgłoszenia 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Załączam pozdrowienia 

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

/-/ Piotr Huzior  
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………………………. 

Telefon  

Faks  

Email  

 

Harmonogram szkoleń:  
 

 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

  

  

 

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków’’ 

□Rzeszów 
12.02.2016 

□Olsztyn  
14.01.2016 

□Bydgoszcz  
05.02.2016 

□Warszawa  
13.01.2016 

□Wrocław 
11.12.2015 

□Kraków 
04.12.2015 

□Lublin 
19.02.2016 


