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ZRBS/106/2017     Warszawa, dnia 28 września 2017 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 szkoleń: „Bankowy plan 

kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2017 - 

wybrane zagadnienia ”   

Harmonogram szkoleń: 

 

 Zadaniem szkolenia jest przedstawienie: 

1) aktualnej wersji komentarza do Bankowego Planu Kont,  

2) niezbędnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości banku,  

3) wybranych zagadnień z tematu „zamknięcie roku 2017”, w tym przedstawienie 

znowelizowanych zasad rachunkowości obowiązujących banki przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01.01.2017 r. 

Uczestniczy szkolenia otrzymają na płycie CD: aktualną wersję komentarza do Bankowego Planu Kont 

- uzupełnioną o dodatkowe najczęściej występujące typowe operacje księgowe nie ujęte w 

poprzednich wersjach wzorcowego bankowego planu kont z komentarzem, przykładowy wzór 

Polityki (zasad) rachunkowości banku. 

 

 Program szkolenia: 

1. Aktualizacja Bankowego Planu Kont z komentarzem - uzupełnienie o dodatkowe najczęściej 

występujące typowe operacje księgowe nie ujęte w poprzednich wersjach wzorcowego bankowego 

planu kont z komentarzem. 

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Bankowy plan kont  
z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce 

rachunkowości, zamknięcie roku 2017 - wybrane zagadnienia” 

□ Rzeszów 
14.11.2017 

□ Kraków 
15.11.2017  

□ Warszawa 
16.11.2017 

□ Olsztyn 
17.11.2017 

□ Bydgoszcz 
22.11.2017 

□ Lublin 
24.11.2017 

□ Wrocław 01.12.2017 
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2. Proponowane zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości - aktualne, zgodne z ustawą o 

rachunkowości oraz w rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków.  

3. Zamknięcie roku 2017 - wybrane zagadnienia - przedstawienie znowelizowanych zasad 

rachunkowości obowiązujących banki przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

rozpoczynający się od dnia 01.01.2017 r. 

Podsumowanie szkolenia 

 

 Kto prowadzi szkolenie? 

Regina Frąckowiak – biegły rewident, lustrator, praktyk bankowy, członek Komisji ds. Szkoleń 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, kontroler Krajowej Komisji Nadzoru. 

 

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 

- Dla banków będących członkami ZRBS szkolenie jest bezpłatne dla 1 osoby z BS. 

Uczestnictwo każdej kolejnej osoby to koszt 200 zł + VAT- związany m. in. z usługami 

gastronomicznymi, wydrukiem materiałów szkoleniowych. 

- Dla pozostałych banków – 500,00 zł + 23% VAT.  

 
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej. Koszty podróży pokrywane są przez Bank 

delegujący. 

 Miejsca szkoleń: 

Bydgoszcz: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz;  

Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

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

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

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

Lublin: PZMot ul. B. Prusa 8. 

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

 Zgłoszenia: 

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

http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia: 

 

 Kraków - Tel.: 698 635 071, email: romanska@zrbs.pl  

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

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

 Olsztyn - Tel: 89 521 81 25, email: olsztyn@zrbs.pl 

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

 Lublin- Tel.: 698 635 087, email: korzeniowski@zrbs.pl  

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

Z poważaniem  
Prezes Zarządu 
/-/ Piotr Huzior  
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
„Bankowy plan kont  

z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2017 - 
wybrane zagadnienia” 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

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

Telefon  

Faks  

Email  

 

 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

  

  

  

 

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Bankowy plan kont  
z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce 

rachunkowości, zamknięcie roku 2017 - wybrane zagadnienia” 

□ Rzeszów 
14.11.2017 

□ Kraków 
15.11.2017  

□ Warszawa 
16.11.2017 

□ Olsztyn 
17.11.2017 

□ Bydgoszcz 
22.11.2017 

□ Lublin 
24.11.2017 

□ Wrocław 01.12.2017 


