
 

Ustawa o rachunkowości, odsetki 

zastrzeżone, zmiany w ewidencji  

oraz rezerwy 

 

Data:  17 maja 2018 r. (czwartek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest omówienie zmian w zasadach rachunkowości banków spółdzielczych. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków 

spółdzielczych. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 9.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 16.00  

Zgłoszenia 

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 

pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa 

zostaną przesłane najpóźniej w dniu 14 maja 2018 r. 

 

Kontakt:   Anna Malesa, (22) 262 40 05 

  Małgorzata Konarzewska, (22) 262 56 59 

  cedur@knf.gov.pl 

 Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/


 

Ustawa o rachunkowości, odsetki 

zastrzeżone, zmiany w ewidencji  

oraz rezerwy 

 

PROGRAM 
17 maja 2018 r. (czwartek) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ul. Jasna 12, Warszawa 
 

Prelegent: 

Elżbieta Lusa  
Naczelnik Wydziału, Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych  

i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina Temat 

09:00-09:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

09:30-11:30 

 Odpowiedzialność członków organów banków spółdzielczych, w tym  członków 

komitetu audytu za jakość sprawozdania finansowego 

 

 Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków spółdzielczych - 

zmiany w ustawie o rachunkowości 

 

 Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków spółdzielczych - 

zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków 

  

11:30-12:00 Przerwa na kawę 

  

12:00-13:30 

 Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków spółdzielczych  - 

zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banków 

  

13:30-14:00 Przerwa na kawę 

  

14:00-15:30 

 Wpływ zmiany zasad rachunkowości banków spółdzielczych na współczynniki 

kapitałowe  

  

 Wpłaty na Fundusz Pomocowy/Fundusz Zabezpieczający oraz Minimum 

depozytowe/Depozyt obowiązkowy   

  

15:30-16:00 Pytania i dyskusja 

  

 

 


