
 

 
Seminarium 

„Ocena ryzyka kredytowego oraz ekspozycji 
kredytowej. Instrumenty zarządzania ryzykiem 

kredytowym. Rola analityka w procesie kredytowym” 
 

 

 

Data: dnia 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) 

 
Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa. 

 

Cel 

 

Celem seminarium jest omówienie tematyki oceny ryzyka kredytowego i stosowanych 

instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym. 

 

Kto powinien wziąć udział? 

 

Seminarium skierowane jest w szczególności do pracowników wydziałów kredytowych i 

pożyczkowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

 

Forma  

 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonych z dyskusją. 

 

Harmonogram czasowy 

 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:30  

 

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  

 

Seminarium zakończy się o godzinie 16:00  

 

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do 

wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 4 

kwietnia 2017 roku. 

 

Kontakt: 

 

Anna Smyk-Latoszek  tel. (22) 262 41 22 

Przemysław Biela                             tel. (22) 262 56 09 

                                e-mail: cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 
6 kwietnia 2017 roku (czwartek) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Ul. Jasna 12, Warszawa 

 
Prelegent: Katarzyna Busz 
Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo 
- Kredytowych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina Temat 

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

10.00-11:45 

1. Ryzyko kredytowe – zagadnienia wstępne.  
 Wymagania nadzorcze.  
 Strategia/polityka zarządzania ryzykiem.  
 Regulacje wewnętrzne w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym 

2. Proces kredytowy. Rola analityka kredytowego.  
3. Identyfikacja i pomiar ryzyka kredytowego.  

 System limitów ostrożnościowych ograniczających ryzyko kredytowe.  
 Ryzyko koncentracji. 

 

  

11:45-12:15 Przerwa na kawę 

  

12:15-14:00 

4. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym.  
5. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania 
ryzykiem kredytowym. 
6. Zabezpieczenia prawne jako instrumenty ograniczające ryzyko 
kredytowe z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych lub 
upadłościowych. 

  

14:00-14:15 Przerwa na kawę 

  

14:15-15:45 

7. Monitoring ryzyka kredytowego i systemy wczesnego ostrzegania przed 
bankructwem. 
8. Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - podejście 
praktyczne 

15:45-16:00 Pytania i dyskusja 

  

 


