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ZRBS/178/2019       Warszawa, dnia 29 listopada 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: „Windykacja 
należności”. 

 
• Program szkolenia: 

1. Wypowiedzenie umowy. 
2. Potrącenie. 
3. Umowa cywilnoprawna w sprawie spłaty wierzytelności na nowych warunkach 

(restrukturyzacja wierzytelności). 
4. Postępowanie egzekucyjne. 
5. Sprzedaż wierzytelności. 
6. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. 
7. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 
8. Postępowanie upadłościowe (elementy prawa restrukturyzacyjnego). 
9. Przedawnienie roszczeń. 
10. Odpisanie i umorzenie wierzytelności. 
11. Elementy prawa wekslowego. 
 

 
• Kto prowadzi szkolenie? 

Tomasz Pazdro– magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej „Wycena nieruchomości”, gdzie obronił pracę dyplomową „Rola rzeczoznawcy 
majątkowego w postępowaniu windykacyjnym”. Przez 21 lat pracował centralach banków,  w tym 14 
lat zarządzał zespołami zajmującymi się restrukturyzacją i windykacją wierzytelności bankowych oraz 
monitoringiem należności wobec podmiotów gospodarczych. Autor licznych procedur, instrukcji 
służbowych i regulaminów stosowanych w banku, wdrażał w banku systemy IT wspomagające 
windykację i restrukturyzację wierzytelności. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Od 
dwóch lat Kierownik Działu Finansowego w przedsiębiorstwie budowlanym. 
Ponadto przez kilkanaście lat wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, prowadził także wykłady na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i 
Zarządzania w Rzeszowie. 
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• Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej. 

 
• 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: miejsce podamy w późniejszym terminie; 
Rzeszów: Hotelu Alabaster, ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego) 35-234 Rzeszów; 
Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław; 
Olsztyn: „Villa Pallas” ul. Żołnierska 4, Olsztyn. 
 

• 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: rzeszow@zrbs.pl    
• Lublin- Tel.: 698 635 070, email: lublin@zrbs.pl  
• Warszawa – Tel.: 22 622-69-64, email: glogowska@zrbs.pl 
• Olsztyn - Tel.: 698 635 071, email: skowronska@zrbs.pl  
• Bydgoszcz - Tel.: 698 635 079, email: wojtynek@zrbs.pl 

 
 

 

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

Nazwa i adres  
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);  

Delegatury 
(proszę zakreślić 

wybraną) 
Temat: „Windykacja należności” 

□ Rzeszów 10.01.2020 

□ Lublin 11.12.2019  

□ Wrocław 16.12.2019 

□ Kraków 08.01.2020 

□ Warszawa 13.01.2020 

□ Bydgoszcz 14.01.2020 

□ Olsztyn 15.01.2020 
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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. 
 


