
 

 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej  

we współpracy z  

Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c. 

 
zaprasza na konferencję nt. 

 

Miejsce konferencji: 

 
Hotel SKALNY *** 

Zakopane, ul. Pardałówka 3b 

 

 

Termin konferencji: 02 – 04 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 
 

 
Obowiązki organów nadzorczych Banku wynikające  

ze zmian w wymogach kapitałowych, 
systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli 

wewnętrznej 

 



 

 
Data i miejsce konferencji 

 

02-04 grudnia 2018 r. 

Hotel SKALNY*** Zakopane, ul. Pardałówka 3b 

www.skalny.com.pl 

 

Cel konferencji 

 

Celem konferencji jest przedstawienie zmian w systemie zarządzania ryzykami i systemie kontroli 

wewnętrznej, ich odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach banku z uwzględnieniem 

nadchodzących zmian w przepisach zewnętrznych oraz uwag pokontrolnych Komisji Nadzoru 

Finansowego.  Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do członków Zarządu i osób zarządzających 

ryzykami w banku. 

 

Szkolenie poprowadzi Pan Robert Konieczny. 

 

Harmonogram konferencji 
 

02 grudnia 2018 r. (niedziela) 

od godz. 15.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji 

16.00 – 18.30 – wykład cz. I 

19.00 – kolacja biesiadna z muzyką i dodatkowymi atrakcjami 

03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) 

08.00 – 09.00 – śniadanie 

10.00 – 14.00 – wykład cz. II 

14.30 – obiad 

19.00 – kolacja 

 

04 grudnia 2018 r. (wtorek) 

08.00 – 10.00 – śniadanie 

do godz. 12.00 – wykwaterowanie uczestników i zakończenie konferencji 

 

Obowiązki organów nadzorczych Banku wynikające  
ze zmian w wymogach kapitałowych, 

systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli 
wewnętrznej 

http://www.hotel-lubicz.pl/


 

Informacje organizacyjne 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w konferencji 1.670,00 zł brutto 
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, zaświadczenia, pobyt  
w hotelu, nocleg w pokoju 2-osobowym (dopłata do pokoju 1-osobowego - 60zł/doba) pełne 
wyżywienie, dodatkowe atrakcje. 
 

Istniej możliwość uczestnictwa w samej części szkoleniowej w cenie 800,00 zł brutto 

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, zaświadczenia, obiad  

w drugim dniu.  

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 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 Oddziałem w Krakowie tel. 12 655 13 19. 

 

 
 

mailto:FRBS.Krakow@bankbps.pl

