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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

➢ TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Banku Spółdzielczym. 
 

➢ TERMIN: 20-21 marca 2023 r. 
 

➢ PROWADZĄCY:  
Robert Konieczny - 18-letnie doświadczenie w bankowości 
w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich 
i zarządczych. Praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem bankowym. Wieloletni 
wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz SGGW w Warszawie. 
 

➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA 
Szkolenie przygotowano jako dwa x jednodniowe spotkania, gdzie: 

a) pierwsza część poświęcona będzie przedstawieniu teorii z zakresu zarządzania płynnością 

natomiast,  

b) druga część to praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel, na których uzyskaną 

wcześniej wiedzę będzie można wykorzystać na konkretnych przykładach.  

Cel szkolenia: 

Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem 

płynności po nowelizacji Rekomendacji P. Na wykładach przedstawione zostaną metody 

wyznaczania osadu na depozytach, sposoby wyznaczania wielkości aktywów płynnych 

potrzebnych do utrzymania płynności oraz wartość bufora płynności czyli środków 

potrzebnych na zabezpieczenie płynności w warunkach skrajnych. Szkolenie przeznaczone jest 

dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników 

odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem płynności. 

Szkolenie zawiera najnowsze wytyczne SOZ BPS. 

Tematyka: 

1. Wprowadzenie do ryzyka płynności 

a. Płynność a ryzyko płynności 

b. Definicja osadu  

2. Wyznaczanie środków obcych stabilnych (osadu) – przegląd metod 

a. Oczyszczanie depozytów – koncentracje depozytowe, depozyty osób 

wewnętrznych 

b. Osad wg metody minimum 

c. Osad wg metody wariancji 

d. Osad wg metody z wykorzystanie linii trendu 
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e. Inne metody wyznaczania osadu 

3. Przegląd metod zarządzania ryzykiem płynności: 

a. Analiza terminów urealnionych 

b. Statyczne podejście do pomiaru ryzyka płynności 

i. Luka niedopasowania terminów zapadalności /wymagalności 

ii. Koncentracje depozytów 

c. Dynamiczne podejście do pomiaru ryzyka płynności 

i. Luka niedopasowania terminów zapadalności / wymagalności 

ii. Prognozowanie przepływów środków 

iii. Analiza scenariuszowa prognozy przepływów środków (warunki 

normalne, warunki skrajne), 

4. Testy warunków skrajnych – wariantowe analizy scenariuszowe 

a. Wariant wewnętrzny 

b. Wariant systemowy 

c. Wariant mieszany 

5. ILAAP – wewnętrzny proces oceny adekwatności płynności 

a. Aktywa płynne – jak wyznaczyć prawidłową wielkość? 

b. Bufor płynności (dodatkowe środki zabezpieczające płynność) – jak 

wyznaczyć prawidłową wielkość? 

6. Koszt płynności – metodyka wyznaczania kosztu płynności. 

 

➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 9.30 – 14.00.  
Szkolenie odbywa się w formie on-line. 
  

➢ CENA SZKOLENIA:  
600 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  
650 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone. 
 

➢ ZGŁOSZENIA:https://zrbs.pl/zarzadzanie-ryzykiem-plynnosci-i-finansowania-w-banku-
spoldzielczym-2/ 


