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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

➢ TEMAT SZKOLENIA: Zamkniecie roku dla Zarządów Banków Spółdzielczych - wybrane 
ryzyka prawne. Rozporządzenie BMR – praktyczne aspekty regulacji w kontekście 
obowiązków banków i ryzyk związanych z niewłaściwym zarządzaniem wskaźnikami 
referencyjnymi. 
 

➢ TERMIN: 11 grudnia 2020 r. 
 

➢ PROWADZĄCY: Sławomir Szepietowski - Partner zarządzający kancelarii Bird & Bird. 
Kieruje praktyką Finansowań i Regulacji Finansowych. Jest ekspertem w zakresie 
bankowości i finansów cenionym za biznesowe podejście, elastyczność i zorientowanie 
na potrzeby klienta. Od 1998 r. pracował w bankach i międzynarodowych kancelariach 
prawnych, specjalizując się w bankowości i finansach. Posiada bogate doświadczenie 
w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym spółek publicznych i funduszy 
inwestycyjnych, ładu korporacyjnego oraz spraw regulacyjnych. Doradzał przy szeregu 
transakcji dotyczących pożyczek, emisji papierów wartościowych, instrumentów 
pochodnych i private equity. Jest doświadczonym koordynatorem zespołu prawników 
odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych linii biznesowych czy produktów 
finansowych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych 
instytucji finansowych w procesie wchodzenia na polski rynek (działalność 
transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie 
nowych linii biznesowych). Współpracuje również z wieloma firmami FinTech, 
pomagając im wprowadzać na rynek nowe produkty i rozwiązania, takie jak platformy 
pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych, bankowość elektroniczną, nowe 
metody płatności dla sektora e-commerce, świadczenie usług płatniczych online, czy 
udzielanie kredytów konsumenckich za pośrednictwem Internetu. Jest ekspertem 
prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za 
wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce. Regularnie występuje jako prelegent 
na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących bankowości i sektora 
finansowego. Jest także autorem wielu publikacji z tego zakresu. 
 

➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
Szkolenie skupiać się będzie na: 
 - zastosowaniu BMR do banków, w szczególności w odniesieniu do kredytów 
konsumenckich i kredytów hipotecznych; 
- wymogach dla wskaźników stosowanych przez banki (zgodność stosowanych 
wskaźników z BMR); 
- wymogach w zakresie odpowiednich klauzul umownych z klientami banku, 
wskazania wskaźnika alternatywnego i posiadania procedur na okoliczność istotnych 
zmian lub zaprzestania opracowywania dotychczas stosowanych wskaźników 
referencyjnych; 
- ryzykach związanych z niedopełnieniem wymogów BMR – potencjalne roszczenia 
klientów, nieważność umowy (lub jej części), ryzyko braku korelacji wskaźnika z 
kosztem pozyskania finansowania; 
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- koniecznych działaniach banku w celu zapewnienia zgodności i skutecznego 
zarządzania ryzykiem. 
 

➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  
Szkolenie odbywa się w formie on-line, za pośrednictwem ClickMeeting w godzinach 
od 12.00 do 13.00.  
 

➢ CENA SZKOLENIA:  
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 

• Dla banków będących członkami ZRBS szkolenie jest bezpłatne dla 1 osoby z BS. 

• Uczestnictwo każdej kolejnej osoby- 100 zł + VAT. 

• Dla banków niezrzeszonych w ZRBS-  200 zł + VAT.  

 
➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/4456-2/  
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