
              Zwi                        Związek  Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie 
                                                    00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14, tel. 22 629-52-65, www.zrbs.pl  
 
 
ZRBS/96/2016     Warszawa, dnia 16.12.2016 r. 

 

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 dla: 

 „KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH” 

Celem szkolenia jest przygotowanie osób w zakresie podstawowych zagadnień z zakresu prawa, 

rachunkowości i prawa podatkowego do pracy na poziomie samodzielnego księgowego w banku 

spółdzielczym. 

 

TERMIN i MIEJSCE SZKOLENIA: 

W zależności od ilości zgłoszeń, kursy będą prowadzone w miastach w których działają delegatury 

ZRBS  tj. Warszawa , Olsztyn, Bydgoszcz, Lublin , Rzeszów , Kraków i Wrocław.  

Terminy zostaną podane po ustaleniu liczby uczestników. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Elementy prawa bankowego i prawa spółdzielczego. 

2. Ustawa o rachunkowości i inne regulacje z zakresu rachunkowości bankowej, Plan kont 

w banku spółdzielczym, Polityka rachunkowości. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. Inwentaryzacja. Komputerowe techniki księgowania a ustawa o 

rachunkowości.   

3. Aktywa finansowe, w szczególności instrumenty finansowe (bony, obligacje, certyfikaty 

inwestycyjne, jednostki uczestnictwa i inne) - ewidencja, wycena.   

4. Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ewidencja, wycena. 

5. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi oraz z sektorem budżetowym.  

6. Środki pieniężne, rozrachunki międzybankowe, międzyoddziałowe. Pozostałe rozrachunki z 

kontrahentami.  Rozrachunki z pracownikami. Fundusze własne, podział wyniku. Rozliczenia z 

udziałowcami. 

7. Przychody i koszty działalności banku spółdzielczego. 

8. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, odpisy aktualizujące aktywa.   

9. Podatek dochodowy, Aktywa i rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego. 

10. Sporządzenie sprawozdań finansowych:  

a. Bilans,  

b. Zestawienie pozycji pozabilansowych, 

c. Rachunek zysków i strat, 

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym,  

e. Rachunek przepływów pieniężnych, 

f. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, 

g. Sprawozdanie z działalności, jako załącznik do sprawozdania finansowego. 

11. Elementy analizy finansowej.  

12. Kontrole zewnętrzne, współpraca z komórką audytu wewnętrznego, badanie sprawozdań 

finansowych.  
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FORMA ZAJĘĆ  

Zajęcia w formie wykładów oraz w przeważającej mierze ćwiczeń na konkretnych przykładach 

prowadzone przez biegłych rewidentów i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych 

oraz osoby współpracujące. Na zakończenie szkolenia przewidywany egzamin.  

Planowana liczba godzin 60 h (3 zjazdy po 3 dni)  

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby nie korzystającej z hotelu wynosi 2.500 zł + 23% VAT.   

Cena szkolenia obejmuje: koszty 9 obiadów, przerw kawowych i materiałów.  

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby korzystającej z hotelu wynosi 3.500 zł + 23% VAT.   

Cena szkolenia obejmuje: koszty 6 noclegów, 6 śniadań, 9 obiadów, 6 kolacji, przerw kawowych i 

materiałów.  

Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący. 

Osoby, które zgłoszą się do 31 marca 2017 r. otrzymają zniżkę w wysokości 10% od ceny 

podstawowej. 

 

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 lub kontakt  telefoniczny   

z dyrektorem delegatury - adekwatnie do miejsca szkolenia. 

 Wrocław – Tel.: 698 635 057, email: wroclaw@zrbs.pl 

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

 Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl  

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

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

 Lublin- Tel.: 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl   

 Rzeszów - Tel.: 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu  

  

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

Prezes Zarządu  

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie 

Piotr Huzior 
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
dla kandydatów na głównych księgowych 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

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

Telefon  

Faks  

Email  

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 


