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ZRBS/131/2019

Warszawa, 04.09.2019 r.

Szanowni Państwo,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową
działalność zwraca się do Państwa z ofertą przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rad
Nadzorczych, Członków Zarządu i Członków Komitetu Audytu w Bankach Spółdzielczych.
•
•

Jak przebiega szkolenie?
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu, nie tylko w oparciu o część teoretyczną ale i
praktyczną.
Kto prowadzi szkolenie?
Lustratorzy oraz biegli rewidenci ZRBS posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe,
będące gwarantem wykonanych przez nas usług w tym zakresie.

Harmonogram i miejsce szkoleń:

Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Banku Zamawiającego z
możliwością połączenia mniejszych grup z kilku banków. W celu dostosowania indywidualnego
zakresu szkolenia do potrzeb banku prosimy o wcześniejszy kontakt.

Tematyka szkoleń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w oparciu o nowe przepisy.
Organizacja systemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności - Rekomendacja H.
Zarządzanie ryzykiem - analiza wskaźnikowa na wybranych przykładach.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym.
Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych Banków Spółdzielczych.
Analiza wskaźnikowa Banku i ich interpretacja - ocena Banku Spółdzielczego na podstawie
wybranych wskaźników.
Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych podmiotów niefinansowych dla Rad
Nadzorczych, wykrywanie zagrożeń w tym oszustw i błędów.
Komitet Audytu w Banku Spółdzielczym- planowanie zadań Komitetu Audytu.
Model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i
sprawowania nadzoru nad jednostkami zainteresowania publicznego w myśl zapisów
Rekomendacji L.
Ład korporacyjny dla instytucji nadzoru.
Papiery wartościowe- ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym Banku
Spółdzielczego.
Rola Rady Nadzorczej w zarządzaniu ryzykami w Banku Spółdzielczym.
Organizacja i działalność organów samorządowych Banku Spółdzielczego, zagadnienia
członkowskie.
Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego.
Zarzadzanie aktywami i pasywami w Banku Spółdzielczym.
Podsumowanie przepisów RODO najświeższe wykładnie/orzeczenia/kary.
Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego dla członków Rad Nadzorczych.
Ryzyko reputacji w Banku Spółdzielczym.
Rewizja finansowa i analiza sprawozdań finansowych Banków Spółdzielczych.
Oszustwa i defraudacje w Bankach Spółdzielczych.
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Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu (1 temat) grupy (maksymalnie 3 Banki Spółdzielcze) do:
1)
15 osób – 1.800 zł + VAT
2)
20 osób – 2.300 zł + VAT
3)
25 osób – 2.800 zł + VAT
4)
30 osób – 3.300 zł + VAT

Zgłoszenia:

Prezentowana oferta jest tylko propozycją, dlatego zachęcamy do kontaktu i rozmowy na temat
Państwa potrzeb i oczekiwań szkoleniowych:
•
•
•
•
•

Delegatura w Bydgoszczy- Andrzej Kosierb (698-635-080);
Delegatura w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu- Anna Kraczkowska (501-633-876) lub Olga
Waligóra (692-084-288);
Delegatura w Lublinie- Stanisław Olszewski (698-635-082);
Delegatura w Olsztynie- Bogdan Kołota (698-635-064);
Delegatura w Warszawie- Dorota Romek (698-635-066).
Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
„……………………………………………………………………………………………………………………………………..”
Nazwa Banku:

Nazwa i adres
Banku
Spółdzielczego

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

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

Telefon
Email
Zgłaszamy udział następujących osób:
L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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.).
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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.

