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Wies³aw ¯ó³tkowski jest bankowym ekspertem i mened¿erem
z du¿ym doœwiadczeniem praktycznym. Pracowa³ w Departamencie
Polityki Pieniê¿nej NBP, potem pe³ni³ kierownicze stanowiska w kilku
bankach. By³ wieloletnim Wiceprezesem Zarz¹du BOŒ SA, Dyrektorem
Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem
Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Przewodniczy³ komitetom kredyto-
wym, wdra¿a³ systemy ratingowe i Now¹ Umowê Kapita³ow¹, tworzy³
procedury kredytowe. Od 2006 roku zajmuje siê w³asn¹ dzia³alnoœci¹
doradcz¹, prowadzi szkolenia, projekty w bankach anga¿uj¹c siê 
w pomoc bankom spó³dzielczym i mniejszym bankom komercyjnym.

CENA 49 zł

Księgarnia internetowa 
w w w . c e d e w u . p l

Infolinia - 0 508 200 251 
Zamówienia telefoniczne 
0 22 827 38 89 

Podczas d³ugoletniej pracy w banku czêsto mia³em trudnoœci
z prze³o¿eniem prezentowanych w literaturze metod zarz¹dzania
ryzykiem na codzienn¹ praktykê dzia³ania. Podobne problemy mieli
moi wspó³pracownicy. Opracowanie to jest prób¹ przybli¿enia
pracownikom banków i osobom zainteresowanym bankowoœci¹ wiedzy
o zarz¹dzaniu ryzykiem bankowym w przystêpny sposób. 

Wdro¿enie NUK jest postrzeganie przede wszystkim jako nowy i trudny
obowi¹zek. Tymczasem nowe regulacje powsta³y z d¹¿enia du¿ych,
miêdzynarodowych banków do poprawy efektywnoœci dzia³ania,
poprzez zmniejszenie wymogów kapita³owych i s¹ szans¹ na zwiêksze-
nie zyskownoœci banku.

Zarz¹dzanie ryzykiem nie jest obron¹ przed aktywnoœci¹. Oznacza
œwiadome podejmowanie dzia³añ ryzykownych i mierzenie strat, które
mog¹ one spowodowaæ.

Potrzebna jest wiedza, doœwiadczenie i wyobraŸnia, aby pogodziæ
teoriê bankow¹ z mo¿liwoœciami zastosowania jej w praktyce
konkretnego banku.

W zarz¹dzaniu bankiem trzeba rozgraniczyæ dociekliwoœæ badacza
z wymogiem racjonalnego zarz¹dzania. Zarz¹dza siê tym co istotne, a nie
tylko atrakcyjne intelektualnie. Bank musi byæ rentowny, aby by³ bezpieczny.
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