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Warszawa, dnia 16 października 2019 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 

Celem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka jest 
zapewnienie zrzeszonym Bankom Spółdzielczym pomocy w ich działalności oraz wspieranie ich 
rozwoju. Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie dla potrzeb zrzeszonych Banków 
Spółdzielczych działalności szkoleniowej.  

Jednym z planowanych zadań KNF jest weryfikacja, w odniesieniu do wybranych Jednostek 
Zainteresowania Publicznego, zgodności składu Komitetu Audytu lub Rady Nadzorczej pełniącej jego 
funkcję, z wymogami  ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
w zakresie  posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków Komitetu Audytu/Rady 
Nadzorczej.  

ZRBS chcąc pomóc w spełnieniu w/w warunków przygotował specjalną ofertę szkoleń dla 
członków komitetu audytu/rady nadzorczej: 

1. Rola biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych Banków Spółdzielczych , 
2. Zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym – analiza wskaźnikowa na wybranych 

przykładach, 
3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, 
4. Analiza wskaźnikowa Banku i ich interpretacja – ocena Banku Spółdzielczego na podstawie 

wybranych wskaźników, 
5. Komitet Audytu w Banku Spółdzielczym – planowanie zdań Komitetu Audytu 
6. Rola Rady Nadzorczej w zarządzaniu ryzykami w Banku Spółdzielczym 
7. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego dla członków Rad Nadzorczych, 
8. Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych Banków Spółdzielczych, 
9. Rekomendacja L – rola biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami 

spółdzielczymi. 

Wychodząc naprzeciw Państwa indywidualnym oczekiwaniom organizacji szkoleń, przyjmujemy 
formę spotkań w siedzibie Banku lub w każdym innym miejscu w kraju lub za granicą. Szkolenie 
prowadzą biegli rewidenci i lustratorzy ZRBS posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe, 
będące gwarantem wykonywanych przez nas usług na najwyższym poziomie. 

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

 
 
Osoby do kontaktu:            
Anna Kraczkowska: 501-633-876, akraczkowska@zrbs.pl 
Mariusz Pryjomski: 735-208-282, pryjomski@zrbs.pl 
oraz Dyrektorzy Delegatur  

        WICEPREZES ZARZĄDU 
             /-/ Ireneusz Kurczyna 


