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I

Zakres i cel e-szkolenia
Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane merytorycznie na podstawie:






Dokumentu pt.; „Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej”
stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony
Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
Szkolenie uzyskało akceptację merytoryczną Pana Andrzeja Michałowskiego – Dyrektora
Zarządzającego ds. Ryzyka Systemowego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Scenariusz multimedialny opracowała Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu.
Organizatorem szkolenia e-learningowego jest Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich Banków Spółdzielczych w tym do Uczestników Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS.
Celem e-szkolenia jest zapoznanie Pracowników Banków Spółdzielczych z zasadami oceny,
pomiarów i kontroli ryzyka stopy procentowej i ułatwienie stosowania tych zasad w procesie
zarządzania ryzykiem w Banku.
Opracowane w szkoleniu e-learningowym zasady przedstawiają modelowe podejście do
zagadnienia ryzyka stopy procentowej, które ma zapewnić zgodność z nowymi wytycznymi.
Przedstawione zostaną również minimalne wymagania w zakresie podejścia do identyfikacji,
pomiaru i limitowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej.
Poniżej prezentujemy główne zagadnienia, które obejmuje program e-szkolenia:

Wstęp

I.

Apetyt oraz profil ryzyka stopy procentowej

II.

Proces zarządzania ryzykiem

III.

Testy warunków skrajnych

IV.

Limity i kapitał wewnętrzny
Słownik

test końcowy
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Oferowane e-szkolenie w przejrzystej formie przekazuje wiedzę z zakresu zarządzania
ryzykiem stopy procentowej, zawiera również ułatwiające naukę i ugruntowanie wiedzy
elementy interakcyjne jak symulacje, ćwiczenia czy autotesty do rozwiązania.
Potwierdzeniem zdobytej wiedzy będzie rozwiązanie testu końcowego.
E-szkolenie dodatkowo zostało udźwiękowione, żeby jeszcze bardziej podkreślić ważne
informacje, które chcemy przedstawić Państwu w e-szkoleniu.
W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego
zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane
ekrany przedstawiające zakres merytoryczny e-szkolenia.
Wersja DEMO dostępna pod linkiem.

https://www.wiab.com.pl/informacje/zarzadzanie-ryzykiem-stopy-procentowej

II

Realizacja e-szkolenia obejmuje:
Dostęp on-line dla każdego zgłoszonego uczestnika przez 24 godz. na dobę
do szkolenia na platformie e-learningowej WIAB przez 14 dni
w ramach ustalonego harmonogramu realizacji.
Uczestnicy zgłoszeni do udziału uzyskają swój indywidualny login oraz hasło do platformy
e-learningowej dzięki któremu w ramach ustalonego 14- dniowego terminu w dogodnym
dla siebie czasie oraz miejscu będą mogli elastycznie korzystać z materiałów i uczestniczyć
w e-szkoleniu, a po zakończeniu przystąpić do rozwiązania testu końcowego.
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Każda ze zgłoszonych osób otrzyma dodatkowo informację dotyczącą zasad
zaliczenia e-szkolenia.
Po zaliczeniu testu końcowego każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
potwierdzające jego udział w e-szkoleniu wystawione przez Spółdzielnie
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Fundację Rozwoju Bankowości
Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

III

Koszt e-szkolenia

Koszt realizacji szkolenia wynosi tylko

100 zł

od osoby

Koszt szkolenia obejmuje:


dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie



pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu



wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania



wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów



możliwość poprawy testu końcowego w przypadku niezaliczenia lub chęci poprawy
w przypadku uzyskania słabszego wyniku– bez ponoszenia dodatkowych kosztów



elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez SSOZ BPS,
FRBS oraz WIAB.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną

KARTĘ ZGŁOSZENIA

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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