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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

➢ TEMAT SZKOLENIA: Ostatnie zmiany legislacyjno – prawne dotyczące banków oraz bieżące 
wyzwania prawno - regulacyjne. 
 

➢ TERMIN: 24 lutego 2021 r. 
 

➢ PROWADZĄCY: Tadeusz Białek- doktor nauk prawnych, Wiceprezes Związku Banków 
Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie 
danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu 
Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. 
Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa 
bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji 
gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na 
wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu. 

 
➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA 
1. Legislacja antycovidowa w bieżącej działalności banków spółdzielczych (tarcze 

antykryzysowe) 
a) zdalny tryb pracy organów banku spółdzielczego i przepisy dotyczące zwoływania 

posiedzeń organów elektronicznie 
b) przepisy o zmianie warunków i terminów spłaty kredytu 
c) ograniczenie wysokości maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego 
d) świadczenia pomocowe zwolnione spod egzekucji sądowej i administracyjnej (w tym 

odpowiedzialność banku za przekazanie organowi egzekucyjnemu) 
e) projektowane przepisy w sprawie tzw. pracy zdalnej (zmiany do kodeksu pracy) 
f) uregulowania prawne dotyczące obsługi klientów w okresie pandemii  

2. Restrukturyzacja w działalności banków spółdzielczych 
a) bieżące stosowanie art. 75 c Prawa bankowego oraz dodatkowe uregulowania 

pandemiczne 
b) uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 
c) projektowane zmiany w implementacji Dyrektywy restrukturyzacyjnej (tzw. Dyrektywy 

II Szansy) 
d) restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 

3. Aktualne zagadnienia w zakresie problematyki klauzul abuzywnych 
a) interpretacje w zakresie rozszerzenia stosowania  przepisów z zakresu klauzul 

abuzywnych na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
b) problem klauzul modyfikacyjnych – postępowania administracyjne prowadzone przez 

UOKIK 
4. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
a) Projekt zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (implementacja V 

Dyrektywy AML, w tym nowe obowiązki dotyczące beneficjentów rzeczywistych 
b) Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej (dawniej Centralnego Rejestru 

Rachunków Bankowych)  
5. Problematyka ujemnego oprocentowania 
6. Przegląd pozostałych zagadnień z praktyki funkcjonowania banków 

a) nieautoryzowane transakcje płatnicze – aktualne problemy i stanowiska organów 
b) kwestia rozliczania przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego 
c) wyjaśnienia dotyczące oceny zdolności kredytowej 
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➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 9.30- 14.00 (przerwy ustalane na bieżąco podczas 
szkolenia). Szkolenie odbywa się w formie on-line. 
 

➢ CENA SZKOLENIA:  
250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  
300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone. 
 

➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/4501-2/  
 

http://zrbs.pl/4501-2/

