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Kraków, dnia 21 września 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

Celem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka jest 

zapewnienie zrzeszonym Bankom Spółdzielczym pomocy w ich działalności oraz wspieranie 

ich rozwoju. 

Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie dla potrzeb zrzeszonych 

Banków Spółdzielczych działalności szkoleniowej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać 

wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji 

i powierzonych im obowiązków.  

Mając to na uwadze przygotowaliśmy ofertę szkoleń dedykowaną Członkom 

Komitetu Audytu: 

1. Współpraca Biegłego Rewidenta z Komitetem Audytu Banku Spółdzielczego – 

monitorowanie procesu badania sprawozdania finansowego, 

2. Ryzyko kredytowe dla Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego - jednolite zasady 

klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych – BPS, SGB, 

3. Monitorowanie systemu zarządzania ryzykami przez Komitet Audytu w Banku 

Spółdzielczym,  

4. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego na podstawie analizy 

wskaźnikowe i ratingu dla Komitetu Audytu, 

5. Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych dla Członków Komitetu Audytu 

Banku Spółdzielczego, 

6. Kontrola wewnętrzna w Banku Spółdzielczym dla Komitetu Audytu, 

7. Szkolenie w zakresie ustalonym z Bankiem Spółdzielczym 

Wychodząc również naprzeciw Państwa indywidualnym oczekiwaniom względem 

organizacji szkoleń, przyjmujemy formę spotkań w siedzibie Banku, lub w każdym innym 

miejscu w kraju lub za granicą. Serdecznie zapraszamy również do udziału w webinarach. 

        Szkolenie prowadzą biegli rewidenci i lustratorzy ZRBS posiadający długoletnie 

doświadczenie zawodowe, będące gwarantem wykonywanych przez nas usług na najwyższym 

poziomie. 
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      Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

• Szkolenie stacjonarnie: 

-do 15 osób – 2.000 zł + VAT 

-do 20 osób – 2.500 zł + VAT 

-do 25 osób – 3.000 zł + VAT 

-powyżej 25 osób – 3.000 zł + VAT 

 

• Szkolenie on-line: 

-do 12 osób – 1.200 zł + VAT 

-powyżej 12 osób – 50 zł za kolejną osobę + VAT 

 

        Prezentowana oferta jest tylko propozycją, dlatego zachęcamy do kontaktu i rozmowy na 

temat Państwa potrzeb i oczekiwań szkoleniowych. 

 

Osoba do kontaktu: 

Anna Kraczkowska: 501-633-876 
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