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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

➢ TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie wynikiem odsetkowym, ryzykiem stóp procentowych i 
płynności w banku spółdzielczym – kilka aspektów praktycznych. 
 
Szkolenie i warsztaty skierowane są do Zarządów i kadry kierowniczej banków 
spółdzielczych, odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem banku, wynikiem finansowym, 
strategię banku oraz kształtowanie oferty produktowej. 

 
➢ TERMIN: 11 marca 2021 r. 

 
➢ PROWADZĄCY:  
Dr Marta Penczar- Absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Od 1998 roku związana z 
Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję Dyrektora 
obszaru badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Od 2011 roku Adiunkt w Katedrze 
Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka 
licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych 
z zakresu bankowości. Od 2014 roku jest członkiem zespołu zajmującego się organizacją i 
prowadzeniem Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego. 
 
Dr. hab. Piotr Mielus, prof. SGH- Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, studiował 
bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire 
University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze 
Skarbowości, następnie jako adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych oraz 
Katedrze Ekonomii Ilościowej. Pracownik banków m.in. BRE (mBank), BPH, PKO BP, praktyk 
rynków finansowych ze specjalizacją w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.  

 
➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA 
1. Główne wymogi regulacyjne w zakresie ryzyka płynności i stóp procentowych. 
2. Elementy bilansu banku wpływające na ryzyko płynności i ryzyko stóp procentowych. 
3. Cele i zasady kształtowania struktury bilansu banku i optymalizacji ryzyka.  
4. Zależność pomiędzy ceną pieniądza a czasem – krzywa rentowności. 
5. Raportowanie ryzyka (wymogi nadzoru finansowego a praktyka rynkowa). 
6. Studium przypadku - warsztaty: jak optymalizować strukturę bilansu w otoczeniu 

zmiennych stóp procentowych – Analiza kilku rodzajów struktur bilansów banków i 
implikacje na wyniki i ryzyko. 

7. Możliwe działania w celu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian na rynku stóp 
procentowych. 
 

➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00- 13.30.   
Szkolenie odbywa się w formie on-line. 
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➢ CENA SZKOLENIA:  
250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  
300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone. 
 

➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/4541-2/ 
 

http://zrbs.pl/4541-2/

