
 
 
  

 

 

 

 

 

OFERTA SZKOLEŃ CAŁOROCZNYCH 

DLA  

ZARZĄDÓW, RAD NADZORCZYCH  

I KOMITETÓW AUDYTU  

w 2020 ROKU 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Jako instytucja powołana do wspierania rozwoju Bankowości Spółdzielczej doceniamy wagę i wielką 

odpowiedzialność ciążącą na Zarządach, członkach Rad Nadzorczych i Komitetach Audytu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Banków Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 

przygotowała propozycję szkoleń skierowanych do Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych. 

Przedstawiona propozycja zawiera przykładowe programy szkolenia oraz kilkanaście propozycji tematów do 

wyboru. Zawsze jednak oferta oparta jest o zgłaszane potrzeby Banków, a zakres szkoleń dostosowywany jest 

do bieżących ustaleń.  

 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej to: 

Funkcjonalność – wszystkie szkolenia realizowane są przez wykładowców posiadających bogate 

doświadczenie w bankowości spółdzielczej. Dzięki temu przekazywana wiedza jest praktyczna i ma realny 

wpływ na codzienną pracę uczestników szkoleń.  

Zaufanie i bezpieczeństwo – jesteśmy organizacją powołaną przez Bank Polskiej Spółdzielczości,  

by działać na rzecz rozwoju środowisk spółdzielczych.  

Doświadczenie – jesteśmy na rynku już 25 lat i przeprowadziliśmy około 8 000 specjalistycznych szkoleń oraz 

przeszkoliliśmy ponad 160 000 osób. 

Ciągły rozwój - wciąż doskonalimy naszą ofertę i jakość oferowanych usług. Wprowadzamy nowe tematyki 

szkoleń, prowadzimy interesujące badania i zdobywamy unijne pieniądze na nowe projekty.  

Otwartość i elastyczność– zorganizujemy każde szkolenie, wyjazd, czy badanie jakim będą Państwo 

zainteresowani.  

 

Jako instytucja współpracująca od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi oraz powołana do wspierania rozwoju 

bankowości spółdzielczej pragniemy być dla Państwa firmą pierwszego wyboru. Aby tak było stale poszerzamy 

naszą ofertę i zapraszamy Państwa do współpracy oraz zapoznania się z proponowanymi tematami szkoleń. 

 

 

               Z poważaniem,    

 

Krzysztof Story 

Prezes Zarządu 

  



 
 

Przykładowe tematy w 2020 roku : 
 

 

 
 
 
 

Działanie Rady Nadzorczej oraz 
Komitetu Audytu w banku 

spółdzielczym 
w praktyce 

1. Organizacja pracy Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu 
2. System zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej 
3. Zadania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu 
4. Proces szacowania kapitału wewnętrznego – ICAAP 

5. Polityka rachunkowości 

6. Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej w tym członków 

Komitetu Audytu za sprawozdanie finansowe, 

7. Zakres sprawozdania finansowego, termin sporządzenia, badanie i 

zatwierdzenie 

8. Ocena zadań realizowanych przez audyt wewnętrzny 

 
 
 

Zadania i obowiązki Rady 
Nadzorczej 

w procesie nadzoru nad systemem 
zarządzania Bankiem oraz 

obowiązkami banku wynikającymi 
z ochrony informacji oraz RODO 

1. Rola Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny  
i analizy wyników działania banku 

2. Model 3 linii obrony wynikający z przepisów prawnych  
i nadzorczych 

3. Organizacja działania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 
4. Ocena odpowiedniości RN wynikająca z przepisów prawa i 

wytycznych EUNB (opinie KNF) 
5. Podstawy rachunkowości bankowej 
6. Zadania RN  oraz KA w nadzorze nad działalnością banku 
7. Ochrona tajemnicy i danych osobowych zgodnie  

z przepisami prawa i RODO 

 
 
 
 
 
 
 

Rada Nadzorcza j jej zadania  
w banku spółdzielczym. Komitety 

Audytu 

1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkodę na zasadzie winy 
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka rady nadzorczej wobec 

spółdzielni 
3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej 
4. Skutek prawny udzielenia absolutorium z tytułu pełnienia funkcji i 

jego wpływ  
na realizację roszczeń odszkodowawczych przez spółdzielnię 

5. Niewystarczająca regulacja prawna 
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków RN i członków 

Zarządu wobec osób trzecich 

7. System kontroli wewnętrznej 

8. Polityka rachunkowości. Odpowiedzialność członków Rady 

Nadzorczej w tym członków Komitetu Audytu za sprawozdanie 

finansowe, 

9. Zakres sprawozdania finansowego, termin sporządzenia, badanie i 

zatwierdzenie. 

 
 
 

Dokumentowanie zadań Komitetu 
Audytu w zakresie monitorowania 

rewizji finansowej oraz procesu 
sprawozdawczości finansowej   

w banku spółdzielczym 
 

1. Zasady współpracy KA z RN, zarządem, kluczowym biegłym 

rewidentem, 

2. Uproszczona analiza bilansu i rachunku wyników w banku 

spółdzielczym, 

3. Terminy sporządzania i badania sprawozdań finansowych 

4. Ocena niezależności firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego 

rewidenta. Kontrola umów. 

5. Ocena wyników badania sprawozdania finansowego. 

6. Zasady wydawania zaleceń przez komitet audytu, 



 
 

TRENERZY 

 

 

 Zadania Komitetu Audytu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny skuteczności  

i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym 

 Odpowiedzialność i funkcjonowanie organów statutowych w Banku Spółdzielczym  

 Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać? 

 Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej uwzględniające 

Rekomendację H oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń 

 Tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych 

 Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KFN  

 Kompendium wiedzy dla Rady Nadzorczej i Zarządu banku spółdzielczego 

 Funkcje nadzorcze i kontrolne Rad Nadzorczych 

 Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej 

 Odpowiedzialność prawna i finansowa członków Rady Nadzorczej  

i Zarządu  banku spółdzielczego 

 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – zadania Rady Nadzorczej w obszarze zarządzania ryzykiem 

operacyjnym i systemie kontroli wewnętrznej 

 

Szczegółowe programy proponowanych szkoleń stanowią załączniki do oferty. Wiele z proponowanych szkoleń 

powstaje na bazie rozmów z Państwem oraz jako odpowiedź na zmieniające się wymogi. Na bieżąco 

aktualizujemy naszą ofertę dlatego też przedstawiona tematyka jest tylko propozycją szkoleń organizowanych 

przez FRBS. W przypadku szkoleń dla Rad Nadzorczych oferta przygotowywana jest pod indywidualne potrzeby 

zamawiającego Banku. 

Aktualne szkolenia znajdują się na naszej stronie www.frbs.org.pl w zakładce harmonogramy poszczególnych 

Oddziałów Fundacji.  

 

 

Fundacja od lat współpracuje z kilkunastoma Wykładowcami mającymi szeroką wiedzę na temat sektora 

bankowego, roli Rady Nadzorczej w banku, pracy Komitetów Audytu, a wszystko to oparte jest o aktualny stan 

prawny, doświadczenie trenerskie i znajomość bankowości spółdzielczej.  

 

 

 

Inne proponowane przez nas tematy: 

http://www.frbs.org.pl/


 
 

Sprawy organizacyjne 
 

 

 
Każde szkolenie przeprowadzimy w dogodnym dla Państwa miejscu.  
 
  Siedziba Banku 

Główną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu i pieniędzy. Wykładowca przyjedzie do 
Państwa i na miejscu przeprowadzi szkolenie.  
Państwo określają swoje potrzeby, my przygotowujemy ofertę i zajmujemy się całą organizacją 
szkolenia. Podobnie w przypadku, gdy szkolenie z powodów lokalowych będzie odbywać się w innym 
miejscu np. w zaprzyjaźnionej restauracji lub sali konferencyjnej. 

 
 Oddział/ Filia Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej  

Szkolenie może być zorganizowane w salach szkoleniowych każdego z regionalnych oddziałów 
Fundacji. Oddziały znajdują się w dobrze skomunikowanych miastach – Kraków, Warszawa, Rzeszów, 
Wrocław oraz Filia w Lublinie. 
 

 Każde inne miejsce w kraju lub za granicą - zgodnie z Państwa życzeniem  
Z uwagi na niesłabnące zainteresowanie szkoleniami połączonymi z ciekawym wypoczynkiem 
Fundacja oferuje również możliwość kompleksowej organizacji szkoleń wyjazdowych  
w najciekawsze miejsca Polski i zagranicy. Zorganizujemy każde szkolenie wyjazdowe zgodnie  z 
Państwa sugestią i życzeniem. W realizacji takich wyjazdów posiadamy ogromne doświadczenie. 
 

Ceny szkoleń uzależnione są od: 

 zawartości merytorycznej i czasu trwania szkolenia 
 formy - szkolenie otwarte/ zamknięte 
 ilości uczestników 
 miejsca szkolenia 

 
Ustalona cena zawsze zawiera:  

 dla każdego Uczestnika: materiały w formie papierowej, notatniki, długopisy, obsługę organizacyjną 
 koszty wykładu: dojazd wykładowcy, nocleg;  
 inne koszty organizacyjne: wynajęcie sali, rzutnik, flipchart, komputery dla uczestników 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Gdzie jesteśmy 

 

 

 

Naszym celem jest być jak najbliżej banków, dla których Fundacja została powołana. Posiadamy Oddziały w 5 

lokalizacjach: 

Oddział w Krakowie 

30-556 Kraków, ul. Wodna 2 

Irmina Korzeniowska - Dyrektor Oddziału FRBS Kraków 

Małgorzata Story - Koordynator ds. szkoleń 

tel.: 12 655 13 19 wew. 912  

kom.: 501 262 289 

e-mail:FRBS.Krakow@bankbps.pl 

 
Oddział w Rzeszowie 

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14 

Renata Bialic - Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów 

Beata Płatek - Koordynator ds. szkoleń 

tel.: 17 86 41 952  

fax: 17 86 41 955 

kom.: 500 358 648 

e-mail: Renata.Bialic@bankbps.pl 

 
Oddział w Warszawie 

02-677 Warszawa, ul. Grzybowska 81 

Magdalena Paczóska - Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa 

Anna Nowocińska - Koordynator ds. szkoleń 

tel.: 22 53 95 118 

fax: 22 57 81 443 

kom.: 797 308 503 

e-mail: frbs.warszawa@bankbps.pl 

 
Oddział we Wrocławiu 

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5 

Krzysztof Janka - Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław 

Joanna Kania - Główny specjalista ds. szkoleń 

tel.: 71 346 09 64 

tel./fax: 71 344 62 45 

kom.: 500 358 650 

 e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl 

 
Filia w Lublinie 

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1 

Piotr Uliński - Koordynator ds. szkoleń 

tel.: 81 728 57 80 

fax: 81 728 57 77 

kom.: 797 308 502 

e-mail: frbs.lublin@bankbps.pl 

 

mailto:frbs.krakow@bankbps.pl
mailto:Renata.Bialic@bankbps.pl
mailto:frbs.warszawa@bankbps.pl
mailto:Krzysztof.Janka@bankpbs.pl
mailto:frbs.lublin@bankbps.pl

