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FINSIM  to nowoczesny symulator zarządzania bankiem 
w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym

FINSIM obejmuje wszystkie ważne obszary 
funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się 
na zarządzaniu finansowym i analizie ryzyka

FINSIM to nauka przez doświadczenie, uczestnicy 
zdobywają umiejętności potrzebne w pracy zawodowej 

FINSIM to cenione przez pracodawców szkolenie 
dla pracowników instytucji finansowych,  doskonalące 
umiejętności pracy zespołowej i skutecznego 
przywództwa w zespole

FINSIM łączy ponad 20-letnie doświadczenia 
z wykorzystywania wcześniejszej symulacji opracowanej 
na Uniwersytecie Stanford i nowej symulacji przygotowanej 
z partnerem zagranicznym ITCB Hungary

O co chodzi? Czy warto uczestniczyć w Grze 
i czy to pomaga w karierze?

Artur Pustelnik
Dyrektor Zarządzający, 
Pion Ryzyka Systemowego, 
Bank Gospodarstwa Krajowego

Uczestnictwo w konkursie dało mi możliwość 
zweryfikowania teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach 
z praktycznym podejściem do zarządzania bankiem 
w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. 
W trakcie mierzyliśmy się z budowaniem i realizacją strategii 
rozwoju spółki. Korygowaliśmy nasze działania, budowaliśmy 
różne scenariusze. Sukces zależał od pracy całego zespołu.
Gra jest realistyczna i daje możliwość strategicznego 
spojrzenia na zarządzanie instytucją i wpływ własnych 
decyzji oraz przyjętego modelu biznesowego 
na wyniki banku.



Ryzyko płynności
Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji 
w stosunku do zabezpieczenia LTV (Loan to Value) 
w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi 
odcięcia (Cut off)

Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia 
typowych miar: PD (Probability of Deafault)  
i  LGD (Loss Given Deafault) 

Wymogi kapitałowe według  standardów bazylejskich

Ryzyko stopy procentowej

Swap na stopę (IRS) 
Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy 
procentowej:  planowanie luk przeszacowania 
aktywów i pasywów z tytułu przewidywanych zmian 
stóp procentowych w walucie rodzimej i obcej

Nowoczesne instrumenty i zadania decyzyjne

 Wycena akcji, ustanawianie ratingu zewnętrznego
 i ocena wizerunkowa banku

Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo

Finansowanie projektów

Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów 
z różnych sektorów gospodarki

Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Ryzyko walutowe
Instrumenty do zabezpieczenie ryzyka 
walutowego: swapy walutowe i operacje futures

Ryzyko operacyjne
Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)

Metoda standardowa

Metody zaawansowane

Obszary decyzyjne FINSIM | BAZYLEA II, BAZYLEA III, CRD IV |
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FINSIM: Co i jak? Z kim? Dlaczego?
Dwie sesje stacjonarne i 8 zdalnych decyzji konkursowych

Decyzje, raporty indywidualne i zbiorcze na dedykowanej 
stronie internetowej

Profesjonalne narzędzie planistyczne do prognozowania 
płynności, potrzeb kapitałowych, czy pozycji w ryzyku stopy 
procentowej

Przejrzyste algorytmy decyzyjne

Wsparcie Mentora, Menedżera Gry, praktyczny przewodnik 
dla uczestników

Certyfikaty uczestnictwa, dyplomy, nagrody rzeczowe 
i staże zawodowe

www.liga.finsim.pl
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