
 

Cykl seminariów pt. „Zmiany w organizacji  

i funkcjonowaniu banków spółdzielczych  

w związku z koniecznością dostosowania się  

do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym” 

 

Daty seminariów:   22 lutego 2019 r. (piątek) 

26 lutego 2019 r. (wtorek) 

5 marca 2019 r. (wtorek) 

12 marca 2019 r. (wtorek) 

 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa  

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Krajowym Związkiem 

Banków Spółdzielczych 

Cel 

Celem cyklu seminariów jest omówienie konsekwencji wejścia w życie ustawy o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dla banków spółdzielczych,  

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących komitetu audytu. 

Kto powinien wziąć udział? 

Cykl seminariów skierowany jest wyłącznie do członków rad nadzorczych banków 

spółdzielczych. 

Forma 

Cykl seminariów będzie miał formę prezentacji połączonej z dyskusją. Prosimy o zgłaszanie 

pytań za pośrednictwem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, które będą przedmiotem 

analizy w trakcie seminariów. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  

Seminarium zakończy się o godzinie 16:15  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Związku Banków 

Spółdzielczych. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie po jednym przedstawicielu 

z rady nadzorczej banku spółdzielczego.  

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zapewnia wyżywienia. 
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PROGRAM2 

22 lutego, 26 lutego, 5 marca, 12 marca 2019 r.  

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

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-12:00 

 Niezależność firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta oraz członków 

komitetu audytu: 

 odpowiedzialność zarządu banku, rady nadzorczej banku za sprawozdanie 

finansowe 

 odpowiedzialność biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej za badanie 

sprawozdania finansowego 

 obowiązki biegłego rewidenta w zakresie zachowania niezależności  

(zgodnie z Kodeksem Etyki) 

 obowiązki wspólne: firmy audytorskiej i biegłego rewidenta (w oparciu  

o przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  

nadzorze publicznym) 

 niezależność członków komitetu audytu w bankach spółdzielczych 

 Istotne zmiany związane ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi  

za 2019 rok 

 

Elżbieta Lusa 

Naczelnik Wydziału 

Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 Wiedza i umiejętności członków komitetu audytu  

 Zadania komitetu audytu, w tym: 

 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz wykonywania czynności 

rewizji finansowej 

 opracowanie polityk i procedur związanych z wyborem firmy audytorskiej 
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 pozostałe zadania komitetu audytu 

 Praktyczne aspekty działania komitetu audytu: 

 rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu audytu 

 tematyka spotkań komitetu audytu w wybranych bankach 

 

Anna Laskowska-Piotrowiak 

Główny Specjalista 

Departament Bankowości Spółdzielczej 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

14:00-14:45 Lunch 

  

14:45-15:45 

 Odpowiedzialność banku oraz członków organów banku za działania niezgodne  

z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym:  

 zakres odpowiedzialności przewidzianej w ustawie 

 odpowiedzialność banku 

 odpowiedzialność członków organów banku 

 odpowiedzialność za działania niezgodne z ustawą o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w świetle innych ustaw 

Kamil Magda 

Radca Prawny 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

15:45-16:15 Pytania i dyskusja 

  

 


