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Już  dawno iloś ć  prżeśtała ro wnać  śię jakoś ć . Moż na prżećież  żrobić  dżieśiątki śżkolen  i brać  pod uwa-
gę najtan śże općje, ale w efekćie będżie to owoćować  tym śamym – brakiem wartoś ći i żmarnowa-
nym ćżaśem. „Mniej rżećży, ża to robionyćh lepiej” – makśyma, wypowiedżiana kiedyś  prżeż byłego 
CEO firmy LinkedIn Jeffa Weinera ś wietnie oddaje żamyśł tego, jak w dżiśiejśżyćh ćżaśaćh powinno 
śię prowadżić  biżneś.  
 
Jakość zawsze się liczy 
 
Mniej rżećży, ża to wykonanyćh w ćiekawśżej formie, bardżiej atrakćyjnej dla odbiorćy. I żawśże ż 
żaplećżem merytoryćżnym, ćo ma śżćżego lne żnaćżenie w ćżaśaćh, gdy na rynku nie brakuje śpećjali-
śto w. To oni śżybko żweryfikują i śkrytykują treś ći, kto re śą powierżćhownie i nić nie wnośżąće. Wła-
ś nie ż myś lą o wartoś ćiaćh, a nie puśtyćh frażeśaćh, prżygotowaliś my ofertę na IV kwartał. To nowa  
i jednoćżeś nie wyjątkowa odśłona naśżyćh dżiałan , bo pandemia wćiąż  naś ogranićża i jednoćżeś nie 
moćno dotyka ćały rynek.  
 
Stawiamy na wiedzę 
 
Zaćżnijmy od tego, ćo już  od lat ś więći triumfy, ćżyli webinary. To oćżywiśta odpowiedż  potrżebę 
uż ytkowniko w Internetu, kto rży opro ćż rożrywki, potrżebują też  dawki wiedży. Webinar śprawia, ż e 
najlepśi śżkoleniowćy i najćiekawśże ośobowoś ći śą na wyćiągnięćie ręki. Wyśtarćży w odpowiednim 
momenćie odpalić  komputer lub telefon i ćżerpać . Webinary ż żałoż enia śą atrakćyjne, nie ża długie, 
to śkondenśowana forma.  
 
Bardżo waż nym dla naś punktem śą oćżywiś ćie e-śżkolenia oraż kurśy e-lerningowe. Praćują ż nami 
żnakomići śpećjaliś ći, kto ryćh umiejętnoś ć  prżekażywania informaćji, takż e on-line, pożwala ćały 
ćżaś śię dokśżtałćać , nawet w tak trudnym ćżaśie. Pandemia śtała śię okażją do tego, by położ yć  na  
e-śżkolenia śżćżego lny naćiśk, dopraćować  je pod każ dym wżględem. To wygodna i efektywna dla 
uż ytkowniko w forma.  
 
Naśżą dumą i wielkim krokiem na prżo d jeśt nowoćżeśne, dośkonale wypośaż one śtudio nagran , kto -
re daje niemal nieogranićżone moż liwoś ći. Moż na tu żrobić  tranśmiśję na ż ywo, nagrać  profeśjonalny 
materiał wideo dla kliento w, prżeprowadżić  konferenćję LIVE, prżygotować  materiały audio i video. 
Wiemy już , ż e tylko dobry i ćiekawy kontent moż e pomo ć żaiśtnieć , prżebić  śię, żaintereśować .  
 
Henry Ford, amerykan śki prżemyśłowieć, powiedżiał kiedyś : „Firmy, kto re rośną dżięki rożwojowi  
i ulepśżeniom, nie żginą”. Wiemy, ż e to prawda, bo doś wiadćżamy tego na ćo dżien .  
 
To dlatego jeśteś my ż wami już  ponad 20 lat. 

 

 

Obśerwujćie naś na  

www.bodie.pl  

Facebook 

Linkedin 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

01.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Warsztaty – jak wyeliminować klauzule abuzywne  
z umów z przedsiębiorcami. Przygotowanie do wdrożenia regulacji wcho-
dzącej w życie od dnia 1.01.2021 r.  

e-szkolenie 299,00 zł 

01.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: ABC zatrudnienia  e-szkolenie 299,00 zł 

01-02.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wycena zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o operat 
szacunkowy (część 1 – 1.10.2020 godz. 9.00; część 2 – 2.10.2020 r. 
godz.9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

01.10.2020 
13:00 

Obszary przetwarzania danych w chmurze w bankach spółdzielczych sesja on-line 65,00 zł 

02.10.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku  e-szkolenie 299,00 zł 

02.10.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Zarządzanie zespołami rozproszonymi  e-szkolenie 299,00 zł 

05.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wymagania dotyczące wdrożenia wytycznych EBA  
w sprawie outsourcingu  

e-szkolenie 299,00 zł 

05.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Przepływy pieniężne MSP  e-szkolenie 299,00 zł 

05.10.2020 
09:00 

Kwartalna ocena ryzyka braku zgodności za III kwartał 2020 r.  sesja on-line 65,00 zł 

05.10.2020 
13:00 

Bieżąca analiza transakcji – realizacja ustawowego obowiązku w prakty-
ce  

sesja on-line 65,00 zł 

06.10.2020 
09:00 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomen-
dacji M — Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego  

sesja on-line 65,00 zł 

06-07.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu 
hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenia obligatoryjne, okresowe 
– co 3 lata)  
(część I i II – 6.10.2020 r. godz. 9.00; część III – 7.10.2020 r. godz. 
9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

06.10.2020 
12:00 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomen-
dacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego  

sesja on-line 65,00 zł 

07.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wymagania PSD 2 – dostosowanie regulacji wewnętrz-
nych w Banku Spółdzielczym  

e-szkolenie 299,00 zł 

07.10.2020 
11:00 

Klauzule informacyjne i zgód w sprawie przetwarzania danych osobo-
wych  

sesja on-line 65,00 zł 

PAŹDZIERNIK 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

07.10.2020 
13:00 

Przygotowanie rocznej analizy/przeglądu stanu bhp dla pracodawcy sesja on-line 65,00 zł 

08.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wpływ pandemii koronawirusa na sposób oceny kontynua-
cji działania i kondycji finansowej klientów banku  

e-szkolenie 299,00 zł 

09.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związa-
nych z COVID-19  

e-szkolenie 299,00 zł 

09.10.2020 
09:00 

Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku 
przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek 
śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców  

sesja on-line 65,00 zł 

09.10.2020 
09:00 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – część I  sesja on-line 65,00 zł 

09.10.2020 
11:00 

Zasady wszczęcia postępowania mediacyjnego, polubownego oraz sądo-
wego w stosunku do dłużnika banku z uwzględnieniem rozliczania kosz-
tów sądowych i komorniczych (egzekucyjnych) w tym kosztów postępo-
wania mediacyjnego i polubownego  

sesja on-line 65,00 zł 

09.10.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ I  
– Wprowadzenie do przetwarzania danych, Podstawy przetwarzania da-
nych  

e-szkolenie 199,00 zł 

09.10.2020 
14:00 

Gwarancje COSME  sesja on-line 65,00 zł 

12.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wymagania PSD 2 – dostosowanie regulacji wewnętrznych 
w Banku Spółdzielczym  

e-szkolenie 299,00 zł 

12.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego  
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od dnia 30.10.2020 r.  

e-szkolenie 299,00 zł 

12.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym  e-szkolenie 299,00 zł 

13.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymaliza-
cję procesów w banku spółdzielczym – część 1  

e-szkolenie 299,00 zł 

13.10.2020 
09:00 

Ocena ryzyka bezpieczeństwa transakcji płatniczych  sesja on-line 65,00 zł 

14.10.2020 
09:00 

Wniosek o wpis hipoteki  sesja on-line 65,00 zł 

14.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi od  
30.11.2019 r.) – szkolenie obligatoryjne okresowe co 2–3 lata  

e-szkolenie 299,00 zł 

PAŹDZIERNIK 



 9 

Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

14.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza płynności i analiza wskaźnikowa w analizie finan-
sowej podmiotów instytucjonalnych  

e-szkolenie 299,00 zł 

15.10.2020 
09:00 

Sesja cykliczna – październik 2020: Zmiany regulacyjne – wynikające z 
przepisów obowiązującego prawa/nowych wytycznych organów nadzoru 

sesja on-line 99,00 zł 

15-16.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Skuteczne odzyskiwanie przeterminowanych należności 
kredytowych, w tym bez udziału sądu i komornika, z uwzględnieniem 
postępowania mediacyjnego, pojednawczego, a także w zakresie udzia-
łu Banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (część 
I i II – 15.10.2020 r. godz. 9.00; część III – 16.10.2020 r. godz. 9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

15.10.2020 
09:00 

Pracownicze Plany Kapitałowe  sesja on-line 65,00 zł 

15.10.2020 
12:00 

Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi. Powie-
rzenie przetwarzania danych osobowych  

sesja on-line 65,00 zł 

16.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S  e-szkolenie 299,00 zł 

16.10.2020 
09:00 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – część II  sesja on-line 65,00 zł 

16.10.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ II  
– Podstawy przetwarzania danych i warunki wyrażania zgody  

e-szkolenie 199,00 zł 

16.10.2020 
14:00 

Matryca działalności gospodarczej  sesja on-line 65,00 zł 

19.10.2020 
08:30 

Split Payment 2 i ustawa naprawcza (rachunki gospodarki własnej ra-
chunki cesyjne etc.)  

sesja on-line 65,00 zł 

19.10.2020 
09:00 

Uaktualnione Materiały informacyjne na potrzeby kredytowania rolnic-
twa  

sesja on-line 65,00 zł 

19.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Finansowanie dla banków, czyli jak skorzystać z kredytu 
dyskontowego NBP (uchwała zarządu NBP z dnia 10.04.2020 r.)  

e-szkolenie 299,00 zł 

19.10.2020 
10:30 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej  
– podstawowe zasady  

sesja on-line 65,00 zł 

19.10.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Inspektor ochrony danych – zapewnienie zgodności  
z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD oraz complian-
ce w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  
– część I: 4 godz. 

e-szkolenie 199,00 zł 

19.10.2020 
12:30 

Rachunki uśpione i Centralna Informacja- najważniejsze zasady  sesja on-line 65,00 zł 

PAŹDZIERNIK 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

20.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymaliza-
cję procesów w banku spółdzielczym – część 2  

e-szkolenie 299,00 zł 

20.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa gospodarstwa rolnego  e-szkolenie 299,00 zł 

20.10.2020 
09:00 

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pie-
niędzy oraz finansowania terroryzmu  

sesja on-line 65,00 zł 

20.10.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE dla DORADCY: Trudne rozmowy z klientem w dobie kryzysu  e-szkolenie 299,00 zł 

21.10.2020 
09:00 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy  sesja on-line 65,00 zł 

21.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty gospodarcze  
– szkolenie podstawowe  

e-szkolenie 299,00 zł 

21.10.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera złotowego  e-szkolenie 299,00 zł 

21.10.2020 
09:00 

Przegląd procedur pod kątem pracy zdalnej pracowników oraz organów 
nadzorczych banku  

sesja on-line 65,00 zł 

21.10.2020 
13:00 

Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID-19) sesja on-line 65,00 zł 

22.10.2020 
08:30 

E-SZKOLENIE: Metody i symptomy fałszowania sprawozdań finansowych 
przez kredytobiorców  

e-szkolenie 449,00 zł 

22.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zasady postępowania z rachunkami uśpionymi oraz zasady 
korzystania z rachunków w przypadku zarządu sukcesyjnego, upadłości 
posiadacza rachunku i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego  

e-szkolenie 299,00 zł 

22.10.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera walutowego  e-szkolenie 299,00 zł 

22.10.2020 
09:00 

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzoro-
wanych przez KNF – ocena indywidualna  

sesja on-line 65,00 zł 

23.10.2020 
09:00 

Omówienie zasad oceny ryzyka braku zgodności w powiązaniu z ryzykiem 
operacyjnym z uwzględnieniem zasad raportowania  

sesja on-line 65,00 zł 

23.10.2020 
09:00 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – część III  sesja on-line 65,00 zł 

PAŹDZIERNIK 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

23.10.2020 
11:00 

Szczególne działania banku w związku ze zbiegiem egzekucji, zasady rea-
lizacji zajęć rachunku z uwzględnieniem nowych regulacji dot. wyłączenia 
określonych środków otrzymywanych przez posiadaczy rachunków w ra-
mach tarczy antykryzysowej COVID-19  

sesja on-line 65,00 zł 

23.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Podatki w bankach spółdzielczych. Zmiany przepisów.  
Aktualne zagadnienia 

e-szkolenie 299,00 zł 

23.10.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ III  
– Prawa osób, których dane dotyczą  

e-szkolenie 199,00 zł 

26.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stanowią-
cych zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka  

e-szkolenie 299,00 zł 

26.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy IT zgodnie  
z wymaganiami rekomendacji KNF i EBA w zakresie outsourcingu 

e-szkolenie 299,00 zł 

26.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Inspektor ochrony danych – zapewnienie zgodności  
z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD oraz compliance  
w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  
– część II: 4 godz. 

e-szkolenie 199,00 zł 

26.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Inwestycje finansowe w banku spółdzielczym  e-szkolenie 299,00 zł 

26.10.2020 
13:00 

Gwarancje BGK FG POIR  sesja on-line 65,00 zł 

27.10.2020 
09:00 

Sprawozdawczość obligatoryjna Large Exposeures  sesja on-line 65,00 zł 

27.10.2020 
09:00 

Nieruchomości rolne z perspektywy Banku  sesja on-line 65,00 zł 

27.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości  e-szkolenie 299,00 zł 

27-
28.10.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy  
o pełnej sprawozdawczości – warsztaty (część I – 27.10.2020 godz. 
11.00, część II – 28.10.2020 godz. 9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

28.10.2020 
09:00 

Jak czytać księgę wieczystą  sesja on-line 65,00 zł 

28.10.2020 
09:00 

Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Stu-
dium przypadków. Poziom rozszerzony  

sesja on-line 65,00 zł 

PAŹDZIERNIK 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

28.10.2020 
11:00 

Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze 
adekwatności kapitałowej  

sesja on-line 65,00 zł 

28.10.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych zwią-
zanych z COVID-19  

e-szkolenie 299,00 zł 

28.10.2020 
13:00 

Telepraca a praca zdalna – uwarunkowania prawne w 2020 r.  sesja on-line 65,00 zł 

29-30.10.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wybrane elementy monitoringu ekspozycji kredytowych 
(część 1 – 29.10.2020 godz. 9.00; część 2 – 30.10.2020 godz. 9.00)  

e-szkolenie 299,00 zł 

29.10.2020 
09:00 

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzo-
rowanych przez KNF – ocena grupowa 

sesja on-line 65,00 zł 

30.10.2020 
09:00 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – część IV  sesja on-line 65,00 zł 

30.10.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ IV  
– Administrator Danych i Podmiot Przetwarzający  

e-szkolenie 199,00 zł 

PAŹDZIERNIK 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

02.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r. e-szkolenie 299,00 zł 

02.11.2020 
09:00 

Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego  sesja on-line 65,00 zł 

02.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Podróże służbowe  e-szkolenie 299,00 zł 

02.11.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Inspektor ochrony danych – zapewnienie zgodności  
z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD oraz complian-
ce w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  
– część III: 4 godz. 

e-szkolenie 199,00 zł 

03.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Skuteczne formy zabezpieczenia wierzytelności banko-
wych ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki oraz weksla  

e-szkolenie 299,00 zł 

03.11.2020 
09:00 

Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finanso-
wej przedsiębiorstwa  

sesja on-line 65,00 zł 

03.11.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków,  
z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie 
okresowe  

e-szkolenie 299,00 zł 

03-04.11.2020 
13:00 

E-SZKOLENIE: Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządza-
niu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym – warsztaty  
(część I – 3.11.2020 godz. 13.00; część II – 4.11.2020 godz. 9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

04.11.2020 
11:00 

"Zielona" Strategia banku spółdzielczego  sesja on-line 65,00 zł 

05.11.2020 
08:30 

E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do analizy wniosków kredytowych i moni-
toringu kredytów  

e-szkolenie 449,00 zł 

05.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia 
rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia 
rachunków (w tym w okresie pandemii COVID-19), dyspozycji wkładem 
na wypadek śmierci, wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza 
rachunku  

e-szkolenie 299,00 zł 

05.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Sprawozdawczość obligatoryjna: COREP  e-szkolenie 299,00 zł 

05.11.2020 
09:00 

Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze 
planowania  

sesja on-line 65,00 zł 

LISTOPAD 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

06.11.2020 
09:00 

Strategia IT – zasady tworzenia, aktualizacji i przeglądu zgodnie z wy-
maganiami Rekomendacji M i D KNF  

sesja on-line 65,00 zł 

06.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność ka-
pitałowa w bankach  

e-szkolenie 299,00 zł 

06.11.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ V  
– Wymagania formalne przetwarzania danych osobowych i zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych  

e-szkolenie 199,00 zł 

09.11.2020 
09:00 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomen-
dacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego  

sesja on-line 65,00 zł 

09.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi  
od 30.11.2019 r.) – szkolenie obligatoryjne okresowe co 2–3 lata  

e-szkolenie 299,00 zł 

09.11.2020 
12:00 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomen-
dacji M – Zasady przygotowywania raport z ryzyka operacyjnego  

sesja on-line 65,00 zł 

09.11.2020 
13:00 

Jak praktycznie planować i rozliczać czas pracy w dobie COVID-19  sesja on-line 65,00 zł 

10.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Jak dbać o finanse w przedsiębiorstwie?  e-szkolenie 299,00 zł 

10.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane  
w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji  
w 2020 r.  

e-szkolenie 299,00 zł 

12.11.2020 
09:00 

Checklisty  sesja on-line 65,00 zł 

12.11.2020 
11:00 

Poruszanie się po dokumentacji BGK de minimis  sesja on-line 65,00 zł 

13.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: System informacji zarządczej w obszarze IT – wymaga-
nia KNF, częstotliwość, zakres informacji, omówienie wzorcowych ra-
portów IT  

e-szkolenie 299,00 zł 

13.11.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VI  
–Zarządzanie incydentami naruszenia ochrony danych  

e-szkolenie 199,00 zł 

LISTOPAD 



 15 

Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

16.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku e-szkolenie 299,00 zł 

16-17.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ryzyko stopy procentowej – jak je identyfikować i jak 
nim zarządzać?  
(część 1 – 16.11.2020 godz. 9.00; część 2 – 17.11.2020 godz.9.00)  

e-szkolenie 299,00 zł 

17.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymali-
zację procesów w banku spółdzielczym – część 1  

e-szkolenie 299,00 zł 

17.11.2020 
09:00 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników  sesja on-line 65,00 zł 

17.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zmiany w zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepi-
sami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” 
EBA/GL/2019/02 i Komunikatem KNF dot. chmury obliczeniowej  
(3 x 2 h)  

e-szkolenie 299,00 zł 

18.11.2020 
09:00 

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne  sesja on-line 65,00 zł 

18.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wniosek i wymagana dokumentacja do wniosku  
– z uwzględnieniem dokumentacji w kredytach inwestycyjnych  

e-szkolenie 299,00 zł 

18.11.2020 
09:00 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  sesja on-line 65,00 zł 

18.11.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera złotowego  e-szkolenie 299,00 zł 

19.11.2020 
09:00 

Sesja cykliczna – listopad 2020: Zmiany regulacyjne – wynikające z 
przepisów obowiązującego prawa/nowych wytycznych organów nadzoru  

sesja on-line 99,00 zł 

19.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Testy warunków skrajnych – ryzyko kredytowe  e-szkolenie 299,00 zł 

19.11.2020 
09:00 

Zasady wszczęcia postępowania mediacyjnego, polubownego oraz są-
dowego w stosunku do dłużnika banku z uwzględnieniem rozliczania 
kosztów sądowych i komorniczych (egzekucyjnych) w tym kosztów po-
stępowania mediacyjnego i polubownego  

sesja on-line 65,00 zł 

19.11.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera walutowego  e-szkolenie 299,00 zł 

LISTOPAD 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

19.11.2020 
11:00 

Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania ww. zabezpie-
czeń w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stoso-
wane w sektorze bankowości spółdzielczej, przy współdziałaniu z sądem 
wieczystoksięgowym oraz w sprawach cywilnych i gospodarczych 

sesja on-line 65,00 zł 

20.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy IT zgodnie  
z wymaganiami rekomendacji KNF i EBA w zakresie outsourcingu 

e-szkolenie 299,00 zł 

20.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty gospodarcze  
– szkolenie podstawowe  

e-szkolenie 299,00 zł 

20.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza i weryfikacja operatów szacunkowych sporzą-
dzonych dla zabezpieczenia wierzytelności  

e-szkolenie 299,00 zł 

23.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wymagania dotyczące wdrożenia wytycznych EBA  
w sprawie outsourcingu  

e-szkolenie 299,00 zł 

23.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zmiany w działalności depozytowej w roku 2020 – SP 2, 
ustawa naprawcza, rachunki uśpione i centralna informacja, konsume-
ryzacja  

e-szkolenie 299,00 zł 

23.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Banku Spół-
dzielczego w zakresie bieżącej oceny sprawozdania finansowego w roku 
2020 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 24.12.2019 r.  

e-szkolenie 299,00 zł 

23-24.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego  
(część I – 23.11.2020 godz. 9.00; część 2 – 24.11.2020 godz. 9.00) 

e-szkolenie 449,00 zł 

24.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymali-
zację procesów w banku spółdzielczym – część 2  

e-szkolenie 299,00 zł 

24.11.2020 
09:00 

Etyka w Banku  sesja on-line 65,00 zł 

24.11.2020 
11:00 

Podstawy pracy na programie MS Excel  sesja on-line 65,00 zł 

24.11.2020 
13:00 

Sprzedaż w czasie pandemii  sesja on-line 65,00 zł 

25.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stano-
wiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka  

e-szkolenie 299,00 zł 

LISTOPAD 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

25.11.2020 
09:00 

Egzekucja z rachunku bankowego a COVID-19  sesja on-line 65,00 zł 

25.11.2020 
09:00 

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych  sesja on-line 65,00 zł 

25.11.2020 
11:00 

Weryfikacja procedur w związku ze sprzedażą ubezpieczeń w banku 
spółdzielczym  

sesja on-line 65,00 zł 

26.11.2020 
08:30 

E-SZKOLENIE: Pogłębiona analiza wniosków kredytowych, analiza fi-
nansowa, predykcja upadłości klienta  

e-szkolenie 449,00 zł 

26-27.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wycena zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o operat 
szacunkowy  
(część 1 – 26.11.2020 godz. 9.00; część 2 – 27.11.2020 godz. 9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

26.11.2020 
09:00 

Przegląd struktury organizacyjnej banku spółdzielczego z uwzględnie-
niem trzech poziomów zarządzania  

sesja on-line 65,00 zł 

26.11.2020 
12:00 

Zadania Inspektora Ochrony Danych – omówienie zagadnienia z per-
spektywy osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ban-
kach Spółdzielczych  

sesja on-line 65,00 zł 

27.11.2020 
09:00 

Uaktualnione Materiały informacyjne na potrzeby kredytowania rolnic-
twa  

sesja on-line 65,00 zł 

27.11.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorców  
o niepełnej księgowości  

e-szkolenie 299,00 zł 

27.11.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VII  
– Status i zadania IOD oraz stosowanie zatwierdzonych Kodeksów po-
stępowań 

e-szkolenie 199,00 zł 

30.11.2020 
09:00 

Matryca funkcji kontroli w ujęciu praktycznym  sesja on-line 65,00 zł 

30.11.2020 
09:00 

Wynagrodzenia Członków Rad Nadzorczych  sesja on-line 65,00 zł 

30.11.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza kredytowa – warsztaty  e-szkolenie 299,00 zł 

LISTOPAD 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

01.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do Systemu Rozliczeń Wewnętrznych 
(FTP) 2 x 90 min.  

e-szkolenie 299,00 zł 

01.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego  e-szkolenie 299,00 zł 

01.12.2020 
09:00 

Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. 
Studium przypadków. Poziom rozszerzony  

sesja on-line 65,00 zł 

02.12.2020 
09:00 

Rodzaje hipotek  sesja on-line 65,00 zł 

02.12.2020 
09:00 

Szczególne działania banku w związku ze zbiegiem egzekucji, zasady 
realizacji zajęć rachunku z uwzględnieniem nowych regulacji dot. wy-
łączenia określonych środków otrzymywanych przez posiadaczy ra-
chunków w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19  

sesja on-line 65,00 zł 

02.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków,  
z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie 
okresowe  

e-szkolenie 299,00 zł 

02.12.2020 
11:00 

Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego ra-
chunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na 
wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców  

sesja on-line 65,00 zł 

03.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ryzyko koncentracji  e-szkolenie 299,00 zł 

03.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Najem i zarządzanie nieruchomościami  e-szkolenie 299,00 zł 

03.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ocena sprawozdań finansowych na potrzeby analizy 
kredytowej – pełna księgowość  

e-szkolenie 299,00 zł 

03.12.2020 
09:00 

Wpływ zmian przepisów związanych z epidemią na działalność kredy-
tową banku spółdzielczego  

sesja on-line 65,00 zł 

03.12.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej  
w Banku Spółdzielczym – okresowe szkolenie dla pracowników Banków 

e-szkolenie 299,00 zł 

04.12.2020 
08:30 

Split Payment 2 w Banku  sesja on-line 65,00 zł 

04.12.2020 
09:00 

Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania ww. zabezpie-
czeń w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stoso-
wane w sektorze bankowości spółdzielczej, przy współdziałaniu z są-
dem wieczystoksięgowym oraz w sprawach cywilnych i gospodarczych 

sesja on-line 65,00 zł 

GRUDZIEŃ 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

04.12.2020 
10:30 

Wstęp do założeń ustawy naprawczej – w zakresie Split Payment  
i White List (rachunki gospodarki własnej, rachunki cesyjne etc.)  

sesja on-line 65,00 zł 

04.12.2020 
11:00 

Omówienie zasad oceny ryzyka braku zgodności w powiązaniu z ryzy-
kiem operacyjnym z uwzględnieniem zasad raportowania  

sesja on-line 65,00 zł 

04.12.2020 
12:00 

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VIII  
– Organ nadzorczy i postępowania w przypadku naruszeń przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych  

e-szkolenie 199,00 zł 

07.12.2020 
09:00 

Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy fi-
nansowej przedsiębiorstwa  

sesja on-line 65,00 zł 

07.12.2020 
09:00 

Praktyka naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu zatrudnie-
nia  

sesja on-line 65,00 zł 

07.12.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane  
w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji  
w 2020 r.  

e-szkolenie 299,00 zł 

07.12.2020 
12:00 

Interpretacja przepływów pieniężnych  sesja on-line 65,00 zł 

08.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza płynności i analiza wskaźnikowa w analizie fi-
nansowej podmiotów instytucjonalnych  

e-szkolenie 299,00 zł 

08.12.2020 
09:00 

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  

sesja on-line 65,00 zł 

08.12.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Przegląd zarządczy 2020/2021 – zmiany przepisów, 
wnioski z BION w 2020 (2 x 2 h)  

e-szkolenie 299,00 zł 

09.12.2020 
09:00 

Nietypowe wpisy w dziale III i IV księgi wieczystej  sesja on-line 65,00 zł 

09-10.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Skuteczne odzyskiwanie przeterminowanych należności 
kredytowych, w tym bez udziału sądu i komornika, z uwzględnieniem 
postępowania mediacyjnego, pojednawczego, a także w zakresie 
udziału Banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym 
(część I i II – 9.12.2020 godz. 9.00; część III – 10.12.2020 godz. 
9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

09.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutowe w ban-
kach  

e-szkolenie 299,00 zł 

GRUDZIEŃ 
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Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

09.12.2020 
11:00 

Telefoniczne pozyskiwanie klientów  sesja on-line 65,00 zł 

09.12.2020 
13:00 

Dokumentacja kredytowa i projektowa – kredyty inwestycyjne  sesja on-line 65,00 zł 

10.12.2020 
09:00 

Niepełnosprawny pracownik – obowiązki pracodawcy, wsparcie  
z PFRON  

sesja on-line 65,00 zł 

10.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku  e-szkolenie 299,00 zł 

10.12.2020 
11:00 

E-SZKOLENIE: Praktyczne wskazówki poruszania się po dokumentacji 
kredytowej – poziom podstawowy  

e-szkolenie 299,00 zł 

10.12.2020 
13:00 

Przegląd zarządczy procedur zarządzania ryzykiem istotnym w banku 
spółdzielczym  

sesja on-line 65,00 zł 

11.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Proces ICAAP w banku  e-szkolenie 299,00 zł 

11.12.2020 
09:00 

Ryzyko braku zgodności w Banku Spółdzielczym w ujęciu praktycznym sesja on-line 65,00 zł 

11.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Zmiany w działalności depozytowej w roku 2020 – Za-
rząd sukcesyjny, rachunki uśpione i centralna informacja, konsumery-
zacja  

e-szkolenie 299,00 zł 

11.12.2020 
12:00 

Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi – Pro-
ces rekrutacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganymi RODO 

sesja on-line 65,00 zł 

14.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia 
rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia 
rachunków (w tym w okresie pandemii COVID-19), dyspozycji wkła-
dem na wypadek śmierci, wypłaty środków z rachunku zmarłego po-
siadacza rachunku  

e-szkolenie 299,00 zł 

14.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Outsourcing – zagadnienia podstawowe  e-szkolenie 299,00 zł 

14-15.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Wybrane elementy monitoringu ekspozycji kredyto-
wych (część 1 – 14.12.2020 godz. 9.00, część 2 – 15.12.2020 godz.  
9.00) 

e-szkolenie 299,00 zł 

GRUDZIEŃ 
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*Wśżyśtkie podane ćeny śą ćenami netto (do podanyćh kwot należ y dolićżyć  podatek VAT 23%).  

*Cena żawiera rabat ż tytułu e-faktury. W prżypadku faktury papierowej do ćeny dolićżana jeśt kwo-

ta 15 żł netto.  

Sesje on-line, e-szkolenia 

Data Temat Rodzaj Cena 

14.12.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera złotowego  e-szkolenie 299,00 zł 

15.12.2020 
09:00 

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – dysku-
sja  

sesja on-line 65,00 zł 

15.12.2020 
09:00 

E-szkolenie – Kurs kasjera walutowego  e-szkolenie 299,00 zł 

15.12.2020 
12:00 

Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy fi-
nansowej przedsiębiorstwa  

sesja on-line 65,00 zł 

15.12.2020 
12:00 

Profesjonalny doradca klienta – trening praktycznych umiejętności 
sprzedażowych  

sesja on-line 65,00 zł 

16.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości e-szkolenie 299,00 zł 

16.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Praktyczne wskazówki poruszania się po dokumentacji 
kredytowej – poziom zaawansowany  

e-szkolenie 299,00 zł 

16.12.2020 
09:00 

E-SZKOLENIE: Analiza i weryfikacja operatów szacunkowych sporzą-
dzonych dla zabezpieczenia wierzytelności  

e-szkolenie 299,00 zł 

17.12.2020 
09:00 

Sesja cykliczna – grudzień 2020: Zmiany regulacyjne – wynikające  
z przepisów obowiązującego prawa/nowych wytycznych organów nad-
zoru  

sesja on-line 99,00 zł 

17.12.2020 
09:00 

Umowy cywilnoprawne – alternatywa czy uzupełnienie zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę; zmiany na rok 2021  

sesja on-line 65,00 zł 

17.12.2020 
09:00 

System informacji zarządczej dla Rady nadzorczej Banku spółdzielcze-
go – plan pracy Rady  

sesja on-line 65,00 zł 

18.12.2020 
09:00 

Bezpieczeństwo informacji w Banku Spółdzielczym – Zasady przepro-
wadzania Klasyfikacji informacji i systemów  

sesja on-line 65,00 zł 

18.12.2020 
12:00 

Zarządzanie architekturą i jakością danych w Banku zgodnie z wyma-
ganiami Rekomendacji D KNF  

sesja on-line 65,00 zł 

GRUDZIEŃ 
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Formularz zgłoszeniowy 
Sesja on-line/ e-szkolenie  

 

 

 

Dane do wystawienia faktury VAT: 

 

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas  

uprawniało do wystawienia faktury za sesję/e-szkolenie, niezależnie od uczestnictwa osoby zgłoszo-

nej. 

Imię i nazwisko E-mail uczestnika: 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

Pełna nazwa banku   

Adres banku   

NIP   

Osoba do kontaktu z   

E-mail do kontaktu   

Telefon do kontaktu   

Temat   Termin    

 Nauczanie zdalne: 

 Webinaria | M.: +48 505 459 553 | M.: +48 600 450 122 | M.: +48 608 386 349  

| M.: +48 608 522 994 | E.: sesje@bodie.pl 

 E-learning | T.: +48 608 339 937 | +48 784 412 107 | E.: eszkolenia@bodie.pl  

Osoba uprawniona do podpisu   Data   

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,111,122,110,97,110,64,98,111,100,105,101,46,112,108))
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Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach 

Ućżeśtnićtwo w śeśji on-line, e-śżkoleniu wymaga dośtępu do komputera lub urżądżenia mobilnego 

wraż ż połąćżeniem internetowym, a takż e pośiadania śłućhawek bądż  głoś niko w podłąćżonyćh do 

komputera, kto re umoż liwiają odbio r dż więku. Zalećamy korżyśtanie ż prżeglądarki Google Chrome. 

Film inśtruktaż owy jak prżygotować  śtanowiśko do odbioru śeśji on-line:  

httpś://youtu.be/ieBEfXPAB5I 

  

W ćelu upewnienia śię ćży wśżyśtkie komponenty (połąćżenie internetowe, wtyćżki) dżiałają po-

prawnie żalećamy prżeprowadżenie teśtu połąćżenia. Teśt dośtępny jeśt  

httpś://tranśmiśjeonline.pl/teśter/  

  

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z 

uczestnictwa 

Zgłoszenia prżyjmowane śą na podśtawie wypełnionego formularża żgłośżeniowego podpiśa-

nego prżeż ośobę upoważ nioną, prżeśłanego e-mailem, prżeż śtronę WWW lub fakśem. 

Realizacja żaplanowanej śeśji on-line, e-śżkolenia potwierdżana jeśt mailowo 1–2 dni prżed termi-

nem. W prżypadku koniećżnoś ći odwołania śeśji on-line, e-śżkolenia, BODiE kontaktuje śię ż żainte-

reśowanymi bankami e-mailowo, na adreś e-mail wśkażany w żgłośżeniu. 

Rezygnacja prżyjmowana jeśt jedynie w formie piśemnej (e-mail lub fax) najpo ż niej na 3 dni ro-

boćże prżed planowanym terminem. Reżygnaćja w terminie po ż niejśżym uprawnia BODiE do wyśta-

wienia faktury na kwotę umoż liwiająćą pokryćie ponieśionyćh kośżto w w wyśokoś ći 50% odpłatno-

ś ći. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wyśtawienia faktury w wyśokoś ći 100% odpłatno-

ś ći ża śeśję on-line, e-śżkolenie.  

  

Zasady odpłatności 

Płatnoś ć  ża śeśję on-line naśtępuje na podśtawie faktury VAT wyśtawionej po żakon ćżeniu śeśji on-

line, e-śżkolenia prżeż BODiE. Faktury wyśyłane śą w werśji elektronićżnej, na adreś e-mail podany 

w oś wiadćżeniu dot. akćeptaćji e-faktury. W prżypadku nie korżyśtania ż e-faktury odpłatnoś ć  ża wy-

druk i wyśyłkę papierową faktury wynośi 15,00 żł netto i dolićżana jeśt do faktury ża śeśję on-line,  

e-śżkolenie.  

Warunki uczestnictwa  

https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
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Reklamacje 

Proćedura śkładania reklamaćji oraż Formularż żgłośżenia reklamaćji żnajduje śię na śtronie inter-

netowej BODiE w żakładće do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania 

  

Polityka ochrony danych osobowych 

RODO  

Adminiśtratorem Twoićh danyćh ośobowyćh jeśt Bankowy Oś rodek Doradżtwa i Edukaćji Sp. ż o.o.  

ż śiedżibą w Pożnaniu (61-725) prży ul. Mielż yn śkiego 20 (dalej jako BODiE).  

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?  

Twoje dane ośobowe będą prżetwarżane w ćelaćh żwiążanyćh ż realiżaćją oraż dokumentaćją prże-

prowadżonyćh śeśji on-line, e-śżkolen . Podśtawą prawną prżetwarżania Twoićh danyćh ośobowyćh 

jeśt prawnie użaśadniony intereś BODiE jakim jeśt organiżaćja i prowadżenie śeśji on-line  

i e-śżkolen .  

Podanie danyćh nie jeśt obowiążkowe ale jeśt nieżbędne do dokonania rejeśtraćji i wżięćia udżiału w 

śeśji on-line, e-śżkoleniu. 

BODiE nie będżie udośtępniać  Twoićh danyćh ośobowyćh innym odbiorćom, ćhyba ż e będżie do tego 

żobowiążany na podśtawie prżepiśo w prawa.  

Twoje dane nie będą prżekażywane do pan śtw trżećićh i organiżaćji międżynarodowyćh.  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Twoje dane ośobowe prżetwarżane będą prżeż ćały okreś śeśji on-line, e-śżkolenia oraż dla ćelo w 

arćhiwiżaćyjnyćh nie dłuż ej niż  5 lat.  

Jakie masz prawa?  

Prżyśługuje Ci prawo do:  

 dośtępu do śwoićh danyćh ośobowyćh i otrżymania kopii danyćh ośobowyćh podlegająćyćh prże-

twarżaniu;  

 śprośtowania śwoićh nieprawidłowyćh danyćh;  

 ż ądania uśunięćia danyćh (prawo do byćia żapomnianym) w prżypadku wyśtąpienia okolićżnoś ći 

prżewidżianyćh w art. 17 RODO;  

 ż ądania ogranićżenia prżetwarżania danyćh w prżypadkaćh wśkażanyćh w art. 18 RODO;  

 wnieśienia śprżećiwu wobeć prżetwarżania danyćh w prżypadkaćh w śkażanyćh w art. 21  

RODO; 

 prżenośżenia dośtarćżonyćh danyćh, prżetwarżanyćh w śpośo b żautomatyżowany.  

Jeż eli uważ aśż, ż e Twoje dane ośobowe śą prżetwarżane nieżgodnie ż prawem, moż eśż wnieś ć  śkar-

gę do organu nadżorćżego (UODO, ul. Stawki 2, Warśżawa).  

Kontakt  

Jeś li potrżebujeśż dodatkowyćh informaćji żwiążanyćh ż oćhroną danyćh ośobowyćh lub ćhćeśż śko-

rżyśtać  ż prżyśługująćyćh Ci praw, śkontaktuj śię ż nami:  

 Inśpektor Oćhrony Danyćh: iod@bodie.pl  

 Bankowy Oś rodek Doradżtwa i Edukaćji Sp. ż o.o. ż śiedżibą w Pożnaniu (61-725) prży  

ul. Mielż yn śkiego 20.  

https://www.bodie.pl/do-pobrania
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Programy na www.bodie.pl 
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Nauczanie zdalne: 

Webinaria |  M.: +48 505 459 553 | M.: +48 600 450 122 | M.: +48 608 386 349  

| M.: +48 608 522 994 | E.: sesje@bodie.pl 

 

E-learning |  T.: +48 608 339 937 |  M.: +48 784 412 107 |  E.: eszkolenia@bodie.pl  

 

Studio nagrań | ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań 

M.: +48 505 459 553 | +48 511 768 970 |  E.: studio@bodie.pl  

 

Centrala 

ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań 

 

Księgowość 

T.: +48 61 42 37 208 |  F.: +48 61 42 37 107 |  E.: ksiegowosc@bodie.pl 

 

Sekretariat 

T.: +48 505 459 471 |  F.: +48 61 42 37 107 |  E.: sekretariat@bodie.pl 
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