
              Zwi                        Związek  Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie 
                                                    00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14, tel. 22 629-52-65, www.zrbs.pl  
 
 
         Warszawa, 17.09.2020 r.  

 

Szanowni Państwo,  
 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową 
działalność zwraca się do Państwa z ofertą przeprowadzenia szkolenia w trybie on-line.  

Szkolenie obejmować będzie przegląd zmian w przepisach prawa wynikających z kolejnych 
Tarcz Antykryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej (MRPiPS), zgodnie z którym ostatnim dniem na złożenie wniosku o 
dofinansowanie dopłaty do wynagrodzeń pracowników jest 27 września 2020 r. 
 

Cel szkolenia 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz panującą na Świecie pandemią COVID-19, 
wydanych zostało wiele aktów prawnych. Konieczne stało się zatem dokonanie przeglądu tych 
regulacji. W szczególności omówienia wymaga regulacja art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa), zgodnie z 
którą przepis art. 15g Ustawy traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a tym samym zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS ostatnim 
dniem na złożenie wniosku o dofinansowanie dopłaty do wynagrodzeń pracowników jest 27 września 
2020 r.  
 

Zakres tematyczny szkolenia 
1. Przegląd i omówienie zmian w przepisach prawa wynikających z kolejnych Tarcz 
Antykryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska MRPiPS, zgodnie z którym ostatnim 
dniem na złożenie wniosku o dofinansowanie dopłaty do wynagrodzeń pracowników jest 27 września 
2020 r., jak również omówienie projektowanych w tym zakresie zmian w przepisach prawa (vide: 
Druk Sejmowy nr 559); 
2. Udzielenie odpowiedzi na pytania banków spółdzielczych związane z tematyką szkolenia, tj. 
omówienie problemów przesłanych przez banki spółdzielcze do Związku w terminie do 7 października 
2020 r. po otrzymaniu linku do szkolenia na adres email: sekretariat@zrbs.pl 
 

Metody szkoleniowe 
Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, 
przydatnych w pracy banków spółdzielczych w dobie COVID-19. 
 

Grupa docelowa 
Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów banków spółdzielczych. 
 

Termin szkolenia 
Szkolenie zostanie udostępnione w dniu 23.09.2020 r. 
Każdy z uczestników otrzyma dedykowany link z webinarium do odtworzenia w dowolnym 
miejscu i czasie. 
 
Czas trwania szkolenia 
4 godziny 
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Prowadzący: 
mec. Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w 
Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, Certyfikowany compliance 
oficerowie w instytucjach finansowych. Posiadają doświadczenie we wdrażaniu Compliance 
Management Systems (CMS) w przedsiębiorstwach finansowych oraz wdrażaniu rekomendacji 
nadzorczych. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/ 
 

Cena szkolenia: 
199 zł + VAT 
 

Zgłoszenia: 
przez stronę internetową: http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/  
 

 
Z poważaniem  
Prezes Zarządu 
/-/ Piotr Huzior 
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