
 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 

we współpracy z Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c.  

zaprasza na konferencję nt. 

Miejsce konferencji: 
Łeba, HOTEL & SPA ***                                                                                                    

18-20 maja 2017 rok    

 

  

Zmiany zasad funkcjonowania banków                       
wynikające z wprowadzonych  

w 2016 roku i planowanych w 2017 roku   
zmian przepisów prawa wraz z oceną wpływu 

na adekwatność kapitałową  
i ryzyko kredytowe banków 



 

Data i miejsce konferencji 

18-20 maja 2017 r. 

ŁEBA HOTEL & SPA*** 

84-360 Łeba, ul. Nadmorska 9b  www.hotelleba.com.pl 

 

Cel konferencji  

Przedmiotem szkolenia będzie wskazanie oraz omówienie zmian wynikających z nowych 

i/lub zaktualizowanych Rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów.  

Na szkoleniu omówione zostaną Rozporządzenia w sprawie: 

 systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń, 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,  

 rezerw tworzonych na ryzyko związane z działalnością banków,  

 szczególnych zasad rachunkowości banków  

 oraz szereg innych, o których Ministerstwo Finansów informowało o planach 

wdrożenia.  

Większość zmian wprowadzanych zapisami Rozporządzeń przekłada się wprost na poziom 

adekwatności kapitałowej poprzez zmianę poziomu ryzyka kredytowego. W trakcie szkolenia 

omówiony zostanie wpływ wprowadzanych i proponowanych zmian prawnych na 

adekwatność kapitałową, poziom ryzyka kredytowego oraz system zarządzania bankiem.  

 

Korzyści dla Uczestnika  

Każdy z uczestników nabędzie wiedzę w zakresie zmian przepisów prawnych,  

które należy wdrożyć w banku, a dotyczących:  

a) obowiązujących rozwiązań w zakresie budowy schematu organizacyjnego – 3 poziomy 

wsparcia, 

b) organizacji systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w banku, 

c) polityki wynagradzania, w tym polityki zmiennych składników wynagrodzeń, 

d) procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku 

procedur i standardów etycznych, 

e) ICAAP, 

f) tworzenia rezerw celowych, 

g) polityki rachunkowości banków, 

h) aktualizacji planów naprawy i innych. 

 

Na spotkanie zapraszamy zarządy banków spółdzielczych oraz kadrę zarządzającą.  

 
Konferencję poprowadzi Pan Robert Konieczny. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelleba.com.pl/


 

Szczegółowy program 

I. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach: 

a. System zarządzanie ryzykiem,  

b. System kontroli wewnętrznej, 

c. Polityka wynagrodzeń, 

d. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów prawa oraz 

obowiązujących w banku przepisów wewnętrznych, 

e. ICAAP – system oceny kapitału wewnętrznego. 

II. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rezerw tworzonych na 

ryzyko związane z działalnością banków: 

a. zmiana definicji ekspozycji kredytowej 

b. rezerwy tworzone na ryzyko kredytowe w banku. 

III. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków: 

a. zmiany zasad rachunkowości w banku wynikające ze zmian Ustawy  

o rachunkowości, 

b. polityka rachunkowości, 

c. skutki zmian rachunkowości – zysk i strata z lat ubiegłych. 

IV. Inne projektowane Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów: 

a. zmiany w metodzie standardowej wyznaczania wymogu kapitałowego – 

konsekwencja uznania ryzyka rezydualnego za ryzyko istotne, 

b. aktualizacja planów naprawy. 

V. Omówienie konsekwencji i wpływu proponowanych zmian przepisów na 

adekwatność kapitałową i ryzyko kredytowe banku. 

 

Harmonogram konferencji 

18 maja 2016 (czwartek) 

od godz. 15.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji 
16.00 – 18.00 – konferencja cz. I 
19.00 – uroczysta kolacja   

19 maja 2016 (piątek) 

08.00 – 10.00 – śniadanie  
10.00 – 14.30 – konferencja cz. II 
14.30 – 15.00 – obiad 
15.00 – 19.00 – czas wolny  
19.00 – kolacja  

20 maja 2016 (sobota) 

08.00 – 10.00 – śniadanie 
do godz. 12.00 – wykwaterowanie uczestników i zakończenie konferencji 
 
 
 



 

Informacje organizacyjne 

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1.560,00 zł brutto. 
Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, zaświadczenia, pobyt  
w hotelu (2 noclegi w pokoju 2-osobowym lub 1-osobowym za dopłatą 225zł brutto), pełne 
wyżywienie, dodatkowe atrakcje. 
 

Dojazd do Łeby: samochodem własnym lub pociągiem. W przypadku dużej ilości osób 

dojeżdżających pociągiem możliwe jest, za dodatkową opłatą, zorganizowanie przejazdu 

busem z dworca Gdynia Główna. Osoby chcące skorzystać z tej możliwości proszone są  

o złożenie takiej deklaracji na formularzu.  Fundacja nie zapewnia zakupu biletów pkp. 

Rozkład jazdy pociągów:  www.rozkład.pkp.pl 

Kraków - Gdynia Główna – 7:37- 13:35 

Warszawa - Gdynia Główna – 10:20- 13:33 

Wrocław - Gdynia Główna – 6:08-12:15 

Rzeszów - Gdynia Główna – 5:49-13:30 

Białystok- Gdynia Główna -7:41- 13.30 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 24 kwietnia 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym 

na numer faksu: 12 655 13 19 lub na adres e-mail: FRBS.Krakow@bankbps.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dyrektor Oddziału Kraków, 

Panią Małgorzatą Gładysz, tel. 12 655 13 19, kom. 500-358-608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rozkład.pkp.pl/

