
 

Seminarium pt. „Odpowiedzialność zarządów  

i rad nadzorczych za rachunkowość banków 

spółdzielczych” 

 

Data: 24 września 2019 roku (wtorek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Cel 

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy członków rad nadzorczych w zakresie rachunkowości 

poprzez udział w warsztatach. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych oraz 

zainteresowanych tematem seminarium biegłych rewidentów.  

Forma 

Seminarium będzie miało formę warsztatów połączonych z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.15  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie 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 20 września 2019 r. 

 

Kontakt:    

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28 

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

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


 

Seminarium pt. „Odpowiedzialność zarządów  

i rad nadzorczych za rachunkowość banków 

spółdzielczych” 

 

PROGRAM 

24 września 2019 r. (wtorek) 

 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Prelegent: Elżbieta Lusa 

Naczelnik Wydziału 

Departament Rozwoju Regulacji 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:30 

 I część warsztatów obejmująca zasady dotyczące sprawozdań finansowych: 

 zakres sprawozdań finansowych; 

 zasady sporządzania i badania sprawozdań finansowych. 

 II część warsztatów dotycząca sprawozdań finansowych, w tym: 

  zasady wyceny rzeczowego majątku trwałego oraz ich wpływ na bilans  

i rachunek zysków i strat; 

 zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz ich wpływ na bilans  

i rachunek zysków i strat. 

  
12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 

 III część warsztatów dotycząca sprawozdań finansowych, w tym: 

  zasady wyceny ekspozycji kredytowych oraz ich wpływ na bilans i rachunek 

zysków i strat; 

  zasady wyceny wartości pozostałych aktywów finansowych oraz ich wpływ na 

bilans i rachunek zysków i strat; 

  zasady wyceny zobowiązań i rezerw oraz ich wpływ na bilans i rachunek 

zysków i strat. 

 Rekomendacja L  

  

15:00-15:15 Pytania i dyskusja 

 
 

 


