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Celem warsztatu jest praktyczne podejœcie do problemów, które wi¹¿¹ siê 

z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego. Osoby prowadz¹ce warsztaty to wysokiej 

klasy eksperci, którzy podczas trwania zajêæ podziel¹ siê swoja wiedz¹ z uczestnikami 

spotkania. Formu³a zajêæ skoncentrowana jest na wykorzystaniu zgromadzonych 

doœwiadczeñ poimplementacyjnych z Basel II w radzeniu sobie z obecnymi trudnoœciami 

oraz problemami, które mog¹ wynikn¹æ z nowymi propozycjami Basel III. Za³o¿enie 

warsztatu jest takie by ka¿dy z uczestników móg³ efektywnie z niego skorzystaæ, 

w zwi¹zku z tym organizatorzy przewiduj¹ nie przekroczyæ liczby 20 uczestników. 

Pozwoli to skupiæ siê na konkretnych problemach, a tak¿e na otwart¹ dyskusjê wokó³ 

budz¹cych najwiêcej w¹tpliwoœci kwestii.

Warsztat polecany jest:

 Pracownikom departamentów 
zarz¹dzania ryzykiem w bankach: 
œredniej i wy¿szej kadrze kierowniczej 
oraz analitykom

 Ekspertom ds. ryzyka finansowego

 Pracownikom komórek controlingu

 Przedstawicielom nadzoru 
bankowego
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Szanowni Pañstwo,

Globalny kryzys finansowy uwidoczni³ s³abe strony stosowanych dotychczas regulacji bankowych. Komitet Bazylejski 

odpowiedzia³ na wyzwania zwi¹zane z now¹ sytuacja gospodarcz¹ opublikowaniem dokumentów konsultacyjnych. Po 

poprzednich normach, które okaza³y siê niewystarczaj¹ce pod koniec bie¿¹cego roku powinna mieæ miejsce 

implementacja w zakresie pochodnych i wdro¿eñ Bazylei III. Bazylea to cykl regulacji skierowanych do sektora 

bankowego Unii Europejskiej, maj¹cy na celu ujednolicenie i zwiêkszenie odpornoœci na wstrz¹sy finansowe. 

Konsekwencje wprowadzonych zmian oraz propozycji powi¹zanych z Bazyle¹ III mo¿na rozpatrywaæ na poziomie 

ogólnoeuropejskim oraz lokalnym. Wartoœci¹ nadrzêdna jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa sektora bankowego. 

Jednoczeœnie bardzo wa¿nym aspektem  jest dobre zrozumienie ustaleñ Komitetu oraz prawid³owa implementacja 

regulacji z nich wyp³ywaj¹cych. Dlatego stworzyliœmy dla Pañstwa warsztat, który da uczestnikom szanse znalezienia 

odpowiedzi na dotychczas nurtuj¹ce kwestie powi¹zane z Bazyle¹ II oraz otworzy dyskusjê przed okresem wdro¿enia 

modyfikacji zawartych w Bazylei III.  

Celem warsztatu jest praktyczne podejœcie do problemów, które wi¹¿¹ siê z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego. 

Osoby prowadz¹ce warsztaty to wysokiej klasy eksperci, którzy podczas trwania zajêæ podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ 

z uczestnikami spotkania. Formu³a zajêæ skoncentrowana jest na wykorzystaniu zgromadzonych doœwiadczeñ 

poimplementacyjnych z Bazylei  II w radzeniu sobie z obecnymi trudnoœciami oraz problemami, które mog¹ wynikn¹æ 

z nowych propozycji Bazylei III. Za³o¿enie warsztatu jest takie by ka¿dy z uczestników móg³ efektywnie z niego skorzystaæ, 

w zwi¹zku z tym organizatorzy przewiduj¹ nie przekroczyæ liczby 20 uczestników. Pozwoli to skupiæ siê na konkretnych 

problemach, a tak¿e na otwart¹ dyskusjê wokó³ budz¹cych najwiêcej w¹tpliwoœci kwestii.

Zapraszam Pañstwa na warsztaty

Zofia Œwita³a
Project Manager



9.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.00 Stefan Kawalec , Prezes Zarz¹du Capital Strategy
„Od Basel I do Basel III:  Przyczyny wprowadzenia regulacji 
bazylejskich i ich kolejnych modyfikacji. Ocena dotychczasowych 
efektów implementacji oraz dylematy zwi¹zane z propozycjami 
nowych regulacji”

I Filar –  wymogi w zakresie obliczania Kwot Wa¿onych Ryzykiem 
(RWA) oraz wymóg kapita³owy

10.45  Anna £uszpiñska, Dyrektor ds. Regulacji Wewnêtrznych 
w BZWBK
ORyzyko kredytowe

üWymóg kapita³owy - metoda Standardowa (STA)
üKrótki zarys
üWymóg kapita³owy - metoda wewnêtrznych ratingów 

(F-IRB oraz A-IRB)
üSzczegó³owy opis tworzonych parametrów oraz wyliczonych modeli 

w kontekœcie aplikacji do KNF. Samoocena banku i doœwiadczenia w 
zakresie zatwierdzania systemów ratingowych przez Nadzór Bankowy.

ORyzyko rynkowe
Krótki zarys

12.15  Przerwa kawowa

12.30  Krzysztof Czerkas, cz³onek zarz¹du, BRE Bank Hipoteczny 
OFinansowanie specjalistycznie w AIRB 

üDefinicja finansowania specjalistycznego w Basel 2 
i jego charakterystyka 

üPraktyczne aspekty definicji finansowania specjalistycznego 
üBudowa systemu ratingowego finansowania specjalstycznego 

- fazy i problemy

13.15  Lunch

14.15  El¿bieta Perliñska, Business Development Manager, SAS 
Institute

                 Ryzyko operacyjne
üMetoda podstawowego wskaŸnika („Basic Indicator”)
üMetoda standardowa – („Standardized Approach”)

15.15  Piotr Piwowar, Kierownik w Dziale Rozwi¹zañ Biznesowych,  
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

üZaawansowana metoda pomiaru – Advanced Measurement 
Approach (AMA)

16.15  Zakoñczenie pierwszego dnia warsztatów

24 wrzeœnia 2010 (pi¹tek) 23 wrzeœnia 2010 (czwartek)

9.30    Poranna kawa

II Filar – zasady Procesu Analizy Nadzorczej (BION/SRP) i Proces Oceny 
Adekwatnoœci Kapita³u Wewnêtrznego (ICAAP)

10.00  Piotr Renn, Specjalista ds. ICAAP w HSBC

OBION

üProcesu Analizy Nadzorczej (BION/SRP)

üZa³o¿enia i podstawy prawne  BION.

üKryteriów przeprowadzanie i wydawania oceny w ramach BION.

üWykorzystanie analizy BION w kszta³towaniu strategii zarz¹dzania 
ryzykiem banku

üPraktyczne uwagi dotycz¹ce przeprowadzanie analizy BION

11.30  Micha³ Magdziarz,  Advisor in Financial Risk Department 
w BRE Banku

OICAAP 

üZasady ICAAP

üImplementacja procesu w ramach miêdzynarodowej grupy 
kapita³owej

üRyzyka trudnomierzalne - definicje, ocena istotnoœci, kapita³

üKapita³ wewnêtrzy, regulacyjny a fundusze w³asne

12.30  Przerwa kawowa

13.30  Prelegent (oczekujemy ma potwierdzenie)

üAnaliza ryzyka, w tym ryzyka „trudnomierzalnego”

üAnaliza kapita³u w³asnego

13.30  Lunch

14.30  Anna £uszpiñska, Dyrektor ds. Regulacji Wewnêtrznych w BZWBK

üKapita³ wewnêtrzny: idea, metody, wykorzystanie modeli 
„grupowych”, synergia miêdzy metod¹ IRB a stosowanym modelem 
kapita³u wewnêtrznego

15.30  Anna Waluda, Starszy konsultant

OStress testy

ükoncepcja regulatorów i banków

übudowa przyk³adowych scenariuszy

16.30  Zakoñczenie drugiego dnia warsztatów, wrêczenie certyfikatów
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Anna £uszpiñska – Dyrektor Departamentu Regulacji 
Ostro¿noœciowych, BZ WBK

Od 2005 r. pracuje w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie odpowiada za 
zapewnianie zgodnoœci z regulacjami nadzorczymi w zakresie 
zaawansowanych metod zarz¹dzania ryzykiem oraz pomiaru kapita³u 
regulacyjnego i kapita³u wewnêtrznego. Jednoczeœnie odpowiada za 
zapewnienie niezale¿nego monitorowania ryzyka rynkowego. 
Poprzednio, w latach 1999-2005 pracowa³a w uznanych instytucjach 
sektora finansowego: w PricewaterhouseCoopers w grupie us³ug 
finansowych, w Banku BPH w projekcie wdra¿aj¹cym rozwi¹zania zgodne 
z Now¹ Umow¹ Kapita³ow¹ oraz w Ernst & Young w Dziale Zarz¹dzania 
Ryzykiem Gospodarczym. Absolwentka Wydzia³u Ekonomii Uniwersytetu 
w Bia³ymstoku oraz Oxford Brookes University. Jest cz³onkiem POLRISK, 
PRMIA, Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Bieg³ych Rewidentów 
(Association of Certified Chartered Accountants) oraz cz³onkiem 
Stowarzyszenia Audytorów Wewnêtrznych Polskiego Oddzia³u Instytutu 
Audytorów Wewnêtrznych (The Institute of Internal Auditors). Posiada 
certyfikat PRM, CIA i CFSA. Autorka wielu publikacji i szkoleñ z zakresu 
rachunkowoœci i finansów oraz zarz¹dzania ryzykiem.

Piotr Renn - Specjalista ds. ICAAP, HSBC Bank Polska S.A.

Absolwent Wydzia³u Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 roku rozpocz¹³ swoj¹ przygodê 
z zarz¹dzanie ryzykiem bankowym pracuj¹c w Invest-Bank S.A., gdzie 
zdobywa³ kolejne szczeble swojego doœwiadczenia zawodowego, 
rozpoczynaj¹c jako samodzielny referent, potem specjalista, kierownik 
sekcji, a koñczywszy w latach 2004-2005 jako dyrektor Departamentu 
Ryzyka Finansowego. Od 2007 roku pracuje dla HSBC Bank Polska S.A., 
który jest czêœci¹ jednej z najwiêkszych grup finansowych na œwiecie, 
gdzie zajmuje siê procesem ICAAP, obecnie dodatkowo koordynuje ca³y 
proces adekwatnoœci kapita³owej oraz FTP. Cz³onek PRMIA.

Stefan Kawalec - Prezes Zarz¹du Capital Strategy Sp. z o.o.                                    

Cz³onek rady nadzorczej Kredyt Banku S.A. oraz wice-przewodnicz¹cy 
rady nadzorczej spó³ki Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. W latach 1994-
2006 pracowa³ na stanowiskach kierowniczych w du¿ych instytucjach 
finansowych (Bank Handlowy w Warszawie SA, grupa Commercial 
Union/Aviva Polska, grupa PZU). W latach 1991-1994 by³ Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Finansów, a w latach 1989-1991 by³ Dyrektorem 
Generalnym w Ministerstwie Finansów  i szefem doradców ekonomi-
cznych Wicepremiera i Ministra Finansów. Kierowa³ programem 
restrukturyzacji z³ych d³ugów w bankach oraz prywatyzacj¹ banków 
pañstwowych  (1990-1994). W roku 2001 by³ cz³onkiem cztero-
osobowego zespo³u niezale¿nych ekspertów powo³anego przez Rz¹d 
Polski dla weryfikacji przedstawionych przez Ministra Finansów za³o¿eñ 
bud¿etu pañstwa na rok 2002. By³ wielokrotnie konsultantem, m.in. 
Banku Œwiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, 
w sprawach transformacji gospodarki, reform systemu finansowego oraz 
oceny stabilnoœci systemu bankowego w krajach przechodz¹cych do 
gospodarki rynkowej. Ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski i jest magistrem 
matematyki.
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Micha³ Magdziarz - Advisor in Financial Risk Department

Prawnik, absolwent WPiA UMK w Toruniu, studiów podyplomowych SGH 
i UW z zakresu prawa europejskiego i prawa rynków kapita³owych. 
Ukoñczy³ studnia Executive MBA prowadzone przez Szko³ê Biznesu 
Politechniki Warszawskiej we wspó³pracy z London Business School, HEC 
i NHH. Obecnie doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zawodowo 
zwi¹zany z Grup¹ BRE Banku SA. Kierowa³ Wydzia³em Analiz 
Strategicznych, oraz jako kierownik projektu odpowiada³ za 
implementacjê rozwi¹zañ II Filara BASEL II. Obecnie Doradca 
w Departamencie Ryzyka Finansowego i  cz³onek zespo³u 
odpowiadaj¹cego za implementacje regulacji AIRB.

El¿bieta Perliñska - Business Development Manager, SAS Institute

Ekspert w dziedzinie ryzyka kredytowego i operacyjnego. Œwiadczy us³ugi 
doradcze klientom sektora finansowego w zakresie zarz¹dzania ryzykiem 
finansowym. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie dla 
sektora bankowego w zakresie tworzenia metodyk estymacji parametrów 
ryzyka, projektowania, budowy, implementacji i walidacji systemów 
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym i operacyjnym, 
w tym metod zaawansowanych na potrzeby wymogów nadzorczych. 
Kieruje  projektami zwi¹zanymi z wdro¿eniem i analiz¹ systemów oceny 
ryzyka kredytowego i operacyjnego. El¿bieta Perliñska jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej, posiada tytu³ doktora  fizyki teoretycznej, 
który uzyska³a na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat prowadzi 
wyk³ady na studiach podyplomowych SGH  dotycz¹cych tematyki 
zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym Jest cz³onkiem stowarzyszenia PRMIA 
oraz POLRISK. 

Piotr Renn Specjalista ds. ICAAP, HSBC Bank Polska S.A.

Absolwent Wydzia³u Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 roku rozpocz¹³ swoj¹ 
przygodê z zarz¹dzanie ryzykiem bankowym pracuj¹c 
w Invest-Bank S.A., gdzie zdobywa³ kolejne szczeble swojego 
doœwiadczenia zawodowego, rozpoczynaj¹c jako samodzielny referent, 
potem specjalista, kierownik sekcji, a koñczywszy 
w latach 2004-2005 jako dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego. 
Od 2007 roku pracuje dla HSBC Bank Polska S.A., który jest czêœci¹ 
jednej z najwiêkszych grup finansowych na œwiecie, gdzie zajmuje siê 
procesem ICAAP, obecnie dodatkowo koordynuje ca³y proces 
adekwatnoœci kapita³owej oraz FTP. Cz³onek PRMIA.

Dr Krzysztof Czerkas – Cz³onek Zarz¹du BRE Banku Hipotecznego S.A

Z BRE Bankiem Hipotecznym (dawniej Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A) 
zwi¹zany od 2001: w latach 2001-2004  dyrektor Departamentu Kredytów 
Komercyjnych, póŸniej w latach 2004-2009 Dyrektor Departamentu 
Zarz¹dzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku cz³onek Zarz¹du BRE 
Banku Hipotecznego SA odpowiedzialny zarz¹dzanie ryzykiem bankowym. 
W trakcie swojej kariery zawodowej wspó³pracowa³ m.in. z duñskim 
bankiem inwestycyjnym Sankt Annae Bank oraz pracowa³ na ró¿nych 
stanowiskach w Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A, gdzie pe³ni³ od 
1996 do 2001 roku funkcjê Dyrektora Departamentu Finansowania 
Projektów Inwestycyjnych. Do roku 2007 Wyk³adowca w Wy¿szej Szkole 
Finansów, Bankowoœci i Zarz¹dzania im. Kudliñskiego. Obecnie wyk³adowca  
na studiach podyplomowych z zakresu bankowoœci i finansów oraz 
bankowoœci hipotecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor 
i wspó³autor  ksi¹¿ek Banki inwestycyjne-nowe spojrzenie na 
restrukturyzacjê finansow¹ i prywatyzacjê, Bankowoœæ Inwestycyjna 
w systemie finansowym. Wnioski dla Polski oraz Project Finance w polskiej 
praktyce. Zastosowanie w dzia³alnoœci deweloperskiej, Finansowanie 
nieruchomoœci komercyjnych w Polsce. Czynniki Ryzyka i Modele Transakcji. 
Wspó³autor artyku³ów m.in. z zakresu metodyki oceny zdolnoœci 
kredytowej, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania 
nieruchomoœci. Publikuje w  Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Gazecie 
Prawnej, Prawie Bankowym, w Banku i Kredycie. Hospitality, RNW, 
Finansowanie Nieruchomoœci. Teoretyk i praktyk. Doœwiadczony 
wyk³adowca i szkoleniowiec.

Anna Waluda – Starszy konsultant

Absolwentka Finansów i Bankowoœci SGH oraz kierunku matematyka 
WSMiIU. Ukoñczy³a studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Kolegium 
Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej. Zajmuje siê 
problematyk¹ zarz¹dzania ryzykiem, specjalizuje siê we wdra¿aniu 
regulacji nadzorczych. Bra³a udzia³ w wielu projektach w Polsce i zagranic¹, 
m.in w Austrii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii. Wraz z zespo³em 
implementowa³a system do zarz¹dzania ryzykiem kredytowym dla grupy 
bankowej Raiffeisen w Raiffeisen Zentralbank w Wiedniu.

Piotr Piwowar  – Kierownik w Dziale Rozwi¹zañ Biznesowych,  Bazy i 
Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Absolwent Finansów i Bankowoœci na Uniwersytecie Gdañskim. 
Wspó³pracuje z polskimi bankami œwiadcz¹c us³ugi doradztwa w zakresie 
zarz¹dzania ryzykiem, zgodnie z regulacjami Nowej Umowy Kapita³owej. 
Od 2005 r. prowadzi szkolenia z zakresu Nowej Umowy Kapita³owej. 
Obecnie pracuje w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. na stanowisku 
Kierownika Zespo³u Ryzyka Operacyjnego. Uczestniczy³ jako konsultant 
i g³ówny analityk projektu w wielu projektach bezpoœrednio powi¹zanych 
z zarz¹dzaniem ryzykiem i implementacj¹ NUK w instytucjach 
finansowych. Obszar szczególnego zainteresowania: zarz¹dzanie 
ryzykiem operacyjnym, tematyka przeciwdzia³ania praniu brudnych 
pieniêdzy oraz sprawozdawczoœæ FINREP i COREP. 
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