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Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14, tel. 22 629-52-65, www.zrbs.pl

ZRBS/108/2018

Warszawa, dnia 26 października 2018 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: „Instrumenty
finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

Harmonogram szkoleń:
Delegatury
(proszę zakreślić wybraną)

□ Kraków
□ Wrocław
□ Rzeszów
□ Lublin
□ Bydgoszcz
□ Olsztyn
□ Warszawa

Temat: „Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych
banku spółdzielczego – aktualne problemy”
15.11.2018
16.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
29.11.2018
07.12.2018
06.12.2018

 Program szkolenia:
1) Ujmowanie, wycena na dzień bilansowy, rozliczanie różnic z wyceny bilansowej:
- aktywa i zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej przez
wynik finansowy,
- aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
- możliwości w zakresie reklasyfikacji instrumentów finansowych.
2) Obrót akcjami, prawami do akcji i prawami poboru w księgach rachunkowych banku
spółdzielczego – przykłady.
3) Obrót bonami, certyfikatami inwestycyjnymi i jednostkami uczestnictwa w księgach
rachunkowych banku spółdzielczego – przykłady.
4) Fundusze sekurytyzacyjne – przykłady.
5) Umowy o subpartycypację- przykłady.
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 Kto prowadzi szkolenie?
Dr Łukasz Szydełko
ekspert, doświadczony trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w
Polsce, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych i
wykładowca akademicki. Doradca biznesowy, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów.
Specjalizuje się w działalności szkoleniowej i doradczej w obszarze rachunkowości i controllingu
podmiotów gospodarczych, banków spółdzielczych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
rachunkowości instrumentów finansowych i zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych w
aspekcie ryzyka i dochodu.

 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.

 Miejsca szkoleń:
Bydgoszcz: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz;
Kraków: ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze);
Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;
Rzeszów: Hotel Alabaster, ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego);
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 (e-mail-em lub przez stronę internetową:
http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia:








Kraków - Tel.: 698 635 071, email: kuzminska@zrbs.pl
Bydgoszcz - Tel.: 698 635 079, email: wojtynek@zrbs.pl
Warszawa - Tel: 698 635 051, email: glogowska@zrbs.pl
Olsztyn - Tel: 698 635 062, email: bonkowska@zrbs.pl
Rzeszów - Tel.: 698 635 086, email: świder@zrbs.pl
Lublin- Tel.: 698 635 082, email: olszewski@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
„Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne
problemy”
Nazwa Banku:

Nazwa i adres
Banku
Spółdzielczego

…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:

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

Telefon
Email

Delegatury
(proszę zakreślić wybraną)

□ Kraków
□ Wrocław
□ Rzeszów
□ Lublin
□ Bydgoszcz
□ Olsztyn
□ Warszawa

Temat: „Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych
banku spółdzielczego – aktualne problemy”
15.11.2018
16.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
29.11.2018
07.12.2018
06.12.2018

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:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
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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,
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);
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;
dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych
dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
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;
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

