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ZRBS/55/2018     Warszawa, dnia 13 czerwca 2018 r. 

 
Zarząd Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,  

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. regulacji dotyczących mechanizmu 

podzielonej płatności (ang. Split payment), jako jednej z kluczowych regulacji dotyczących 

przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. 

Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą 

przeprowadzenia szkolenia w zakresie obowiązków banków związanych z wdrażaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (ang. Split Payment),  w szczególności prowadzenia rachunków VAT. 

Harmonogram szkoleń: 

 
Temat szkolenia: 

Szkolenie: „Obowiązki banków związane z wdrażaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. 

Split Payment),  w szczególności prowadzenia rachunków VAT’’ poprowadzi radca prawny dr 

Tadeusz Białek.  

 

Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia: 

1. Wprowadzenie do mechanizmu podzielonej płatności (MPP)– założenia i cele 

2. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - istota działania 

3.  Konstrukcja rachunku VAT w ustawie Prawo bankowe, w tym: 

a) zasady otwierania i prowadzenia rachunku VAT 

b) uznania i obciążenia na rachunku VAT  

c) procedura realizacji przelewu w ramach MPP 

d) zajęcia i blokady na rachunku VAT 

e) procedura zamknięcia rachunku VAT 

4. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w banku oraz związane z tym problemy 

interpretacyjne i praktyczne 

a) problematyka dotycząca trybu wykonania księgowań na rachunku VAT i rachunku 

rozliczeniowym wraz z kwestią księgowań zbiorczych płatności dla transakcji objętych 

mechanizmem podzielonej płatności 

b) problematyka rodzaju faktur podlegających możliwości zastosowania komunikatu 

przelewu MPP 

c) problematyka zwrotu klientowi banku środków pieniężnych komunikatem przelewu 

MPP na rachunek VAT 

 
Delegatury 

 

Temat: „Obowiązki banków związane z wdrażaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment),  w 

szczególności prowadzenia rachunków VAT’’ 

□Warszawa 
21.06.2018 
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d) problematyka sprawdzenia prawidłowości wpisanych pozycji w komunikacie przelewu 

MPP versus wyłączenie odpowiedzialności banku  

e) problematyka realizacji postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwolnieniu 

środków z rachunku VAT 

f) problematyka konsolidowania środków na różnych rachunkach VAT tego samego 

Klienta, 

g) problematyka rachunków loro/nostro 

h) problematyka rachunków w zakresie ewidencji własnej banku 

i) problematyka realizacji postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwolnieniu 

środków z rachunku VAT 

j) problematyka dotycząca faktoringu 

k) problematyka dotycząca polecenia zapłaty 

 

 Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu? 

Poznasz nowe regulacje dotyczące wdrażania mechanizmu podzielonej płatności w bankach 

spółdzielczych, w szczególności obowiązki banków oraz praktyczne wyznania związane z 

prowadzeniem rachunków VAT. 

 Komu rekomendujemy szkolenie? 

Władzom Banku, Pracownikom działów operacyjnych, księgowości.  

 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  

 

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 

Miejsce szkolenia: 

Warszawa: Hotel Gromada, plac Powstańców Warszawy 2 

 

Zgłoszenia: 
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres: sekretariat@zrbs.pl lub przez stronę internetową: 

http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/ 

W załączeniu: Karta zgłoszenia 

 
SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Z poważaniem  
Prezes Zarządu 
/-/ Piotr Huzior  

mailto:sekretariat@zrbs.pl
http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
,,Obowiązki banków związane z wdrażaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split 

Payment),  w szczególności prowadzenia rachunków VAT’’ 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………………………… 
Adres: 

………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………. 

Telefon  

Faks  

Email  

 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

  

  

 Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Rewizyjnego 
Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa na wskazany w 
formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZRBS telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których 
jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZRBS informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Rewizyjny Banków 
Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa;  adres e-mail: 
sekretariat@zrbs.pl, 

2) w ZRBS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zrbs.pl 
(z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);  

3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu 
ZRBS, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w 
celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych 
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat; 
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. 

 

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Obowiązki banków związane z wdrażaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment),  w 

szczególności prowadzenia rachunków VAT’’ 

□Warszawa 
21.06.2018 


