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Zarząd Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,  

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

działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkolenia pt:  

„Aktualna pozycja banku spółdzielczego jako wierzyciela – wpływ i konsekwencje zmian 

legislacyjnych”. 

Szkolenie poprowadzi radca prawny Tadeusz Białek – Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego ZBP  

 

 Program szkolenia: 

 

1. Dalsze problemy związane z konsekwencją uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego, w 

szczególności: 

a) problemy interpretacyjne związane z wykonywaniem bte będących w obrocie  

b) zmiany ustawy o kosztach sądowych 

c) ustalenia z Krajową Radą Notarialną (notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji) 

2. Restrukturyzacja kredytów w trybie art. 75 c Prawa bankowego 

3. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian dotyczących egzekucji, w szczególności: 

a) zmiany wprowadzone nowelizacją kpc (w tym elektronizacja zajęć i kwota wolna od egzekucji) 

b) zmiany w zakresie egzekucji świadczeń zwolnionych oraz rachunek rodzinny 

c) prace nad zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  

4. Zmiany w zakresie udostępniania informacji objętych tajemnicą bankową organom 

uprawnionym, w szczególności komornikom i administracyjnym organom egzekucyjnym 

5. Kredytowanie nieruchomości rolnych – problemy związane z nową ustawą (egzekucja, nabywanie 

i zbywanie)  

6. Ograniczenia w zakresie kosztów udzielania kredytów, w szczególności 

a) zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim 

b) stanowisko UOKIK w sprawie opłat windykacyjnych 

c) stanowisko UOKIK i Rzecznika Finansowego w sprawie kosztów przy przedterminowej spłacie 

kredytu 
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 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, przerwy kawowej oraz materiałów szkoleniowych.  

Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący. 

 

 Miejsce szkolenia: 

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

 

 Zgłoszenia: 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem: Tel/fax: 22 629 52 65, e-mail: glogowska@zrbs.pl 

lub przez stronę internetową: http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/ ). 

 

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 
„Aktualna pozycja banku spółdzielczego jako wierzyciela – wpływ i konsekwencje zmian 

legislacyjnych” 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

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

Telefon  

Faks  

Email  

 

Harmonogram szkolenia:  
 

 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

  

  

 

□Warszawa  
24.11.2016 


