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ZRBS/18/2019     Warszawa, dnia 07 lutego 2019 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 w zakresie 
bieżącej agendy legislacyjnej Unii Europejskiej w zakresie usług finansowych, w tym nadzoru i 
stabilności systemu finansowego w państwach członkowskich UE”.   

 

 Zadaniem szkolenia jest: 

Zapoznanie jego uczestników z bieżącą agendą legislacyjną Unii Europejskiej dotyczącej usług 

finansowych, w tym z obecnie toczącymi się pracami legislacyjnymi na poziomie Unii Europejskiej z 

zakresu nowych regulacji nadzorczych i ostrożnościowych nad sektorem bankowym w UE.  

 
Szczególny nacisk zostanie położony na tezy i idee prezentowane w dyskusjach w instytucjach UE, a 

ponadto w każdym z modułów szkolenia omówiona zostanie perspektywa interesów Polski jako 

państwa członkowskiego oraz polskiego sektora bankowego. Ponadto, omówione zostaną 

zakończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy procesy legislacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

terminu obowiązku ich stosowania przed banki i inne instytucje finansowe. 

 
Szkolenie daje możliwość zapoznania się z przepisami, które adresują nowe kwestie oraz przepisami, 

których nowelizacja może powodować w przyszłości potrzebę zmiany praktyki wśród banków. 

Zapewnia więcej czasu na zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami i ich wdrożenie w działalności 

banku. 

 

 Program szkolenia: 

8.30 – 9.00 Rejestracja 
 
9.00 – 9.30 Wstęp  
- powitanie  
- wprowadzenie i przedstawienie się  
- prezentacja programu szkolenia  
- geneza projektowanych przepisów  
- po co nam w ogóle nowe zasady nadzoru w unii bankowej?  
- dlaczego UE uznała, że poszczególne państwa członkowskie nie dadzą rady same zapewnić 
stabilności systemu? 
 
9.30 – 10.00 Unia bankowa 
- Przypomnienie idei unii bankowej – konieczność łączenia nadzoru przy unii monetarnej 
- Cele unii bankowej po kryzysie 
- Dotychczasowe i brakujące filary unii bankowej 
- Dalsze kroki – unia bankowa a unia rynków kapitałowych 
 
10.00 – 10.30 Risk Reduction Measures (1) 
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- Założenia i uzasadnienie pakietu legislacyjnego Komisji europejskiej z listopada 2016 roku 
- składowe pakietu legislacyjnego - projekty nowelizujące dotychczasowe przepisy 
- podstawy programowe pakietu – wcześniejsze komunikaty i zapowiedzi Komisji (m.in. Komunikat 
„Droga do utworzenia unii bankowej”) 
- główne założenia zmian w dotychczasowych przepisach ostrożnościowych 
- potrzeba zmian legislacyjnych – omówienie działań po kryzysie w 2008 roku, które wskazały na 
potrzebę zaadresowania nowych ryzyk w przepisach ostrożnościowych 
 
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 
 
10.45 – 11.30 Risk Reduction Measures (2) – zmiany w Capital Requirements Directive IV oraz 
Capital Requirement Regulation 
- zmiany w zasadach stosowania standardowych i wewnętrznych modeli ryzyka 
- zasada proporcjonalności 
- obniżenie wymogów administracyjnych w zakresie raportowania i disclosure 
- zmiany w wymogach kapitałowych – uwzględnienie ryzyk rynkowego, ryzyka kredytowego 
kontrahenta oraz z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych (CCP) 
- leverage ratio – wskaźnik dźwigni 
 
11.30 – 12.15 Risk Reduction Measures (2) – zmiany w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) oraz w rozporządzeniu w sprawie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRMR) 
- wdrożenie standardu TLAC w Unii Europejskiej 
- zmiany BRRD odnośnie obowiązującej w postępowaniu upadłościowym hierarchii posiadaczy 
instrumentów dłużnych wyemitowanych przez bank 
- włączenie wymogu dotyczącego całkowitej zdolności do pokrycia strat do ogólnych przepisów 
dotyczących minimalnego wymogu funduszy własnych 
- wymogi wobec globalnych instytucji o znaczeniu systemowym 
 
12.15 – 13.15 przerwa na lunch 
 
13.15 – 13.45 Wspólny mechanizm ochronny dla funduszu resolution (tzw. common backstop) 
- utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego – na podstawie wcześniej istniejącego 
międzyrządowego Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
- funkcje i cechy EFW 
 
13.45 – 14.15 Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) 
- trzeci filar unii bankowej – skąd taka potrzeba? 
- pierwotna propozycja z 2015 roku i powody braku początkowych postępów w pracach 
legislacyjnych w Radzie i PE 
- nowa propozycja z 2017 roku - złagodzenie niektórych wcześniej proponowanych przepisów - 
wprowadzano w sposób bardziej stopniowy oraz tylko w dwóch etapach: najpierw ograniczony etap 
reasekuracji, a następnie etap koasekuracji. 
 
14.15 – 14.30 przerwa kawowa 
 
14.30 – 15.00 Pakiet legislacyjny odnośnie walki z wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych (NPL) 
- akty prawne – składowe pakietu 
- rozwiązania ułatwiające egzekucję wierzytelności kredytowych  
- rynek wtórny wierzytelności kredytowych 
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15.00 – 15.30 nowelizacja Rozporządzenia 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych we 
Wspólnocie odnośnie niektórych opłat z tytułu przelewów i przewalutowania 
- zakres przedmiotowy 
- zrównanie opłat za przelewy transgraniczne w UE 
- obowiązki informacyjne przy transakcjach transgranicznych 
 
15.30 – 15.50 Dyrektywa PSD2 oraz przepisy wdrażające (RTS) dotyczące dostępu do rachunku 
płatniczego 
- zasady dostępu do rachunku dla podmiotów trzecich 
- obowiązek dostępu zapasowego 
 
15.50 – 16.00 podsumowanie i zakończenie 
 

 Kto prowadzi szkolenie? 

Piotr Gałązka, adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli  

 

Piotr Gałązka jest adwokatem. Od lipca 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa 

Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE, 

prezentowanie stanowisk polskich banków oraz promowanie polskiego sektora bankowego jako 

stabilnego, innowacyjnego i bezpiecznego. Piotr Gałązka pracuje dla Związku Banków Polskich od 

2009 roku, a od czerwca 2013 roku do lipca 2015 roku był Przedstawicielem ZBP przy Europejskiej 

Federacji Bankowej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od kwietnia 2010 roku do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję Sekretarza Sądu Polubownego 

(Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Członek Komitetu Prawnego 

Europejskiej Federacji Bankowej. Autor publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa 

bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Posługuje się językiem angielskim 

i francuskim.  

 

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.   

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu, przerwy kawowej i materiałów szkoleniowych.  

 

 Miejsca szkoleń: 

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

 

 Zgłoszenia: 

Przez stronę internetową: http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/ lub e-mail: 
Warszawa - Tel: 698 635 051, email: glogowska@zrbs.pl 
Termin przesyłania zgłoszeń do 20 marca 2019 r. 

Z poważaniem  
Prezes Zarządu 
/-/ Piotr Huzior  

 

 
 
 

http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/
mailto:glogowska@zrbs.pl
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 

Nazwa i adres  
Banku 
Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

NIP: …………………………………………………………. 

Telefon  

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. 

Delegatura Temat: „Szkolenie w zakresie bieżącej agendy legislacyjnej 
Unii Europejskiej w zakresie usług finansowych, w tym 

nadzoru i stabilności systemu finansowego w państwach 
członkowskich UE”   

□ Warszawa 
29.03.2019 


