ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA W WARSZAWIE
OFERTA SZKOLENIOWA

Warszawa, dnia 2 września 2021 r.
ZRBS/53/2021
P.T. Prezesi Banków Spółdzielczych
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że jako członkowie organów zarządzających
podmiotów zaufania, na mocy dyrektywy nr 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiego z dnia 23
października 2019 r., jesteście Państwo odpowiedzialni za wdrożenie kompleksowego systemu
współpracy z sygnalistami.
Należy przyjąć, że prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czynności
związane z projektem ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego postanowień
dyrektywy nr 2019/1937 niebawem zostaną zakończone, wynikiem czego regulacje prawne
w tej kwestii wejdą w życie z dniem 17 grudnia 2021 roku. Niedopełnienie obowiązków
wynikających z ustawy, tj. nieskuteczne lub nieefektywne wdrożenie przyjętych norm
systemowych skutkować będzie sankcjami, w formie kary administracyjnej w wysokości
do 30.000.000 zł, natomiast w przypadku ponownego naruszenia obowiązujących przepisów
– do 60.000.000 zł.
Mając na względzie świadome, odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie polityki rozwoju
Banku Spółdzielczego, którym Państwo kierujecie wychodzimy naprzeciw budzącym
niejasność treściom, tym samym deklarując gotowość do merytorycznego wsparcia,
zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i szkoleniowej.
Naszą ofertę szkoleniową kierujemy głównie do Prezesów Zarządu Banku oraz pracowników
odpowiedzialnych za egzekwowanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi wymogami
prawnymi.
Konwersatorium poprowadzi Pan Piotr Caliński, Prezes Zarządu Spółdzielni Bezpieczeństwa
Obrotu Bankowego, ekspert w zakresie bezpieczeństwa biznesowego. Proponowany termin 7
września
2021
r.,
szkolenie
odbędzie
się
w
2
godzinnym
bloku,
w godzinach od 1000 do 1200.
Główne tezy szkolenia obejmują:
1. Cele dyrektywy 2019/1937.
2. Obowiązki płynące z dyrektywy dla Zarządu/Kierownictwa Organizacji oraz Rady
Nadzorczej.
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3. Organizacja kanałów współpracy z Sygnalistą.
4. Postępowania wyjaśniające.
5. Proceduralne wpisanie uregulowań dyrektywy 2019/1937 w kulturę organizacyjną.

CENA SZKOLENIA:
250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;
300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Niezrzeszone.
ZGŁOSZENIA:
http://zrbs.pl/4762-2/
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