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ZRBS/137/2019       Warszawa, dnia 11 września 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: „Model współpracy 
pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad 
jednostkami zainteresowania publicznego w myśl zapisów Rekomendacji L’’. 
 

• Program szkolenia: 
 

1) Podstawowe pojęcia 
2) Polska Agencja Nadzoru Audytowego – nowy organ nadzoru 
3) Ogólne reguły odpowiedzialności banku  za wybór biegłego rewidenta 
4) Procedura wyboru firmy audytorskiej (m.in. rotacja firmy audytorskiej) 
5) Relacje komórki kontroli wewnętrznej z biegłymi rewidentami 
6) Udostępnianie biegłemu rewidentowi dokumentacji dotyczącej kontaktów banków  z KNF 
7) Dokumentacja z badania ustawowego i jej dostępność 
8) Tajemnica zawodowa 
9) Ujawnianie i wymiana informacji między biegłymi rewidentami a KNF 
10) Proces badania sprawozdania finansowego 

 
• Komu rekomendujemy szkolenie? 

 
Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Komitetu Audytu. 

 
• Jak przebiega szkolenie? 

 
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu. Po szkoleniu jest możliwość  skorzystania ze wsparcia 
trenera (kontakt mailowy przez 14 dni od zakończenia szkolenia). Czas trwania szkolenia: 10.00- 
15.00. 

 
• Kto prowadzi szkolenie? 

 
Anna Kraczkowska- biegły rewident Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka 
Stefczyka. 
Mariusz Pryjomski- aplikant na biegłego rewidenta, dyrektor delegatury w Olsztynie Związku 
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. 

 
• Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.   
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.  
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• 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; 
Lublin: PZMot ul. B. Prusa 8;  
Rzeszów: Hotelu Alabaster, ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego) 35-234 Rzeszów; 
Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław; 
Olsztyn: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym. 
 

• Zgłoszenia: 
 
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń przez stronę internetową http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/  
lub e-mail na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia: 

 
• Wrocław – Tel.: 698 635 057, email: wroclaw@zrbs.pl 
• Kraków - Tel.: 533 542 666, email: kuzminska@zrbs.pl  
• Rzeszów - Tel.: 698 635 086, email: swider@zrbs.pl    
• Lublin- Tel.: 698 635 082, email: olszewski@zrbs.pl    
• Warszawa - Tel: 22 622-69-64, email: glogowska@zrbs.pl 
• Olsztyn – Tel.: 698 635 062, email: olsztyn@zrbs.pl  
• Bydgoszcz - Tel.: 52 323 52 52, email: wojtynek@zrbs.pl 

 
SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU! 

 
Z poważaniem  
Prezes Zarządu 
/-/ Piotr Huzior  
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 

Dane Banku 
Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres Banku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon  

Email  

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

  

  

  
q 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);  

Delegatura Temat: „Model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania 
sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad jednostkami 

zainteresowania publicznego w myśl zapisów Rekomendacji L’’ 

□ Wrocław  
15 października 

□ Kraków 16 października 

□  Rzeszów 17 października 

□ Lublin 22 października 

□  Warszawa 23 października 

□ Olsztyn 24 października 

□ Bydgoszcz 29 października 
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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. 
 


