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•  Sprawdzenie się w roli menedżera 

zarządzającego bankiem
•  Poznanie i zrozumienie zintegrowanego 
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•  Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie 

swojego CV
•  Podniesienie swojej wartości jako 

przyszłego pracownika banku
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Sprawdź, jak 
zarządza się bankiem!
BEZPŁATNY UDZIAŁ!

Szkolenie o charakterze zawodowym 
dla studentów kierunków 

ekonomicznych, z wykorzystaniem 
gry symulacyjnej z zakresu 

zarządzania finansowego bankiem 
BANRISK – the Stanford Game, 
opracowanej na Uniwersytecie 

Stanford w USA.
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Umożliwić zdolnym i ambitnym studentom 
kierunków ekonomicznych – przyszłym 
adeptom bankowości – zapoznanie się 
z praktyką zarządzania bankiem, 
w szczególności w obszarze zarządzania 
ryzykiem, tak aby ich kompetencje były 
odpowiednie do potrzeb rynku pracy. 

Przybliżyć charakter pracy w banku, 
podnieść świadomość odpowiedzialności 
związanej z karierą bankowca 
dla ułatwienia startu zawodowego 
w bankowości.

Zapraszamy do udziału pięcioosobowe 
zespoły złożone ze  studentów od III roku 
studiów wzwyż (dopuszcza się udział 
w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), 
z kierunków o profilu bankowo-finansowym 
lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi 
wynikami w nauce (wymagana średnia ocen 
za rok akademicki 2013/2014 to minimum 
4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen 
wszystkich członków zespołu) oraz 
aktywnością w uczelnianych kołach 
naukowych, organizacjach studenckich. 
Możliwe jest powtórne uczestnictwo 
w Konkursie, z tym że w nowo zgłoszonym 
zespole dopuszcza się udział tylko jednej 
osoby-uczestnika wcześniejszej edycji 
Konkursu organizowanego przez WIB.

Przyjmowane są zgłoszenia kompletnych 
zespołów ze wskazaniem Lidera zespołu. 
W Konkursie wezmą udział maksymalnie 
32 zespoły.

Zachęcamy uczelnie i koła naukowe 
do zgłaszania zespołów i udzielania 
im rekomendacji. Konkurs BANRISK 
– Liga Akademicka to prestiżowe, 
niekomercyjne wydarzenie wspierające 
przygotowanie studentów do zawodu 
bankowca. 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zespołów (wymagane jest 5 osób w zespole) przyjmujemy na formularzu dostępnym 
na stronie www.szkola-ryzyka.pl do 3 listopada 2014 r. Do zgłoszenia zespołu każdy uczestnik 
dołącza potwierdzenie statusu studenta wystawione przez uczelnię, zgodnie z wzorem zaświadczenia 
na stronie www.szkola-ryzyka.pl  

Formularz zgłoszenia wraz z zaświadczeniami należy przesłać w formie skanu na adres 
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl 

Kompletne zgłoszenia zostaną poddane procesowi kwalifikacji. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu 
zespołu do Konkursu podejmie zespół ekspertów WIB. Przypisanie zespołów do konkretnych edycji 
regionalnych będzie uzależnione od rozkładu geograficznego nadesłanych zgłoszeń.

Uwaga: istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, 
gdzie odbywają się dwie sesje stacjonarne. Warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu: 
www.szkola-ryzyka.pl

CEL KONKURSU

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
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Wprowadzenie do zagadnień zyskowności 
banku: spread, marża, luka, dźwignia, 
dywidenda, podatki, koszty 
pozaodsetkowe, prowizje i opłaty.

Poznaj swój bank: analiza wyników, 
zyskowność, adekwatność kapitałowa, 
zwrot na kapitale.

Określ strategię i cele swojego banku: 
hurtowa, detaliczna, uniwersalna; źródła 
i wykorzystanie funduszy; koszt funduszy; 
raport ekonomiczny i analiza; przegląd 
kredytów i depozytów.

Zarządzaj swoim bankiem: aktywa, 
pasywa, sieć, zabezpieczenie ryzyka 
(hedging), kapitał, zysk; otoczenie 
banku; obszary kontrolowania zysku.

Zaprezentuj swój bank: Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy: 
przyjęta strategia; realizacja; wyniki: 
wskaźniki finansowe, cena akcji na 
giełdzie, wartość dla akcjonariuszy (SHV).
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Zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, 
które działają w zmieniającym się otoczeniu 
makroekonomicznym, symulowanym przez 
program komputerowy.

Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, 
uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji 
otwierającej i podejmują dwie decyzje próbne.

Zespoły podejmują 8 ocenianych decyzji 
zgodnych z przyjętą strategią swojego banku 
(5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). 
Zespoły otrzymują analizy Mentora po każdej 
decyzji: raport o wynikach banku wraz 
z komentarzem i informacją o zmianach 
na rynku. 

Decyzje podejmowane są poprzez portal 
Konkursu BANRISK - Liga Akademicka, 
www.szkola-ryzyka.pl

Poszczególne etapy Konkursu są komentowane 
przez Eksperta Głównego Konkursu.

Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji 
wirtualnego banku na giełdzie BANRISK. Gra 
promuje decyzje spójne z przyjętą strategią gry 
przez uczestniczący zespół. 

Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego 
wirtualnego banku jest taka sama i wynosi 100 
USD. Zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą 
cenę swoich akcji. 

Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji 
finałowej. 

ZAKRES MERYTORYCZNY GRY PRZEBIEG GRY

Zgłoszenie udziału w Konkursie 
(wspólne dla wszystkich edycji)

WARSZAWAKATOWICESZCZECINHARMONOGRAM

Sesja otwierająca

Sesja finałowa 16 kwietnia 2014 r. 21 kwietnia 2014 r. 23 kwietnia 2014 r.

20 listopada 2014 r. 25 listopada 2014 r. 27 listopada 2014 r.

do 3 listopada 2014 r.

Początek gry: pierwsza decyzja próbna 19 listopada 2014 r. 19 listopada 2014 r. 21 listopada 2014 r.

• 

• 
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 Liga Akademicka Centrum – Warszawa (dla uczelni z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego)

 Liga Akademicka Południe – Katowice (dla uczelni z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, 
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego)

 Liga Akademicka Zachód – Szczecin (dla uczelni z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
lubuskiego)  

KONKURS JEST PROWADZONY W FORMIE TRZECH RÓWNOLEGŁYCH EDYCJI REGIONALNYCH:



HISTORIA BANRISK W POLSCE
WIB jest jedynym w Polsce, licencjonowanym użytkownikiem gry, 
opracowanej na Uniwersytecie Stanford w USA. Konkurs BANRISK 
– Liga Akademicka bazuje na 12-letnim doświadczeniu 22 edycji  
BANRISK – the Stanford Game zrealizowanych przez Warszawski 
Instytut Bankowości dla zespołów bankowych i studenckich.

•  1389 osób
•  1179 instytucji zgłaszających, w tym: 

21 uczelni i 156 banków i instytucji finansowych
•  262 zespoły
•  121 krajów uczestniczących

Uczestnicy

Dotychczas odbyły się dwie edycje Konkursu BANRISK - Liga Akademicka, skierowane 
wyłącznie do studentów kierunków ekonomicznych z całej Polski, w których łącznie wzięło 

udział 200 studentów podzielonych na 40 zespołów.

„Zarządzanie bankiem to bardzo ciekawe doświadczenie. W sektorze bankowym występuje dużo interesujących mechanizmów. 
Oprócz zabawy podczas Konkursu BANRISK - Liga Akademicka 2013/2014 w naszym zespole występował aspekt rywalizacji, dzięki 
któremu mogłem na własnej skórze poczuć odpowiedzialność za nasz bank”

Mateusz Żywicki, lider zespołu ZUT-EKON BANK z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie

„Udział w konkursie nauczył nas przede wszystkim pracy zespołowej – staraliśmy się na drodze kompromisu podejmować wszystkie 
nasze decyzje, z uszanowaniem opinii wszystkich członków zespołu. Ponadto, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że zarządzanie bankiem 
wymaga kontroli wielu obszarów działalności – zaniedbanie jednego z nich może mieć przykre konsekwencje dla osiąganych 
wyników całego banku”

Jakub Kozłowski, lider zespołu Barings SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

„Gra BANRISK umożliwiła nam sprawdzenie się w takich obszarach jak zarządzanie portfelem kredytów i depozytów, monitorowanie 
sytuacji finansowej banku, prognozowanie wskaźników finansowych oraz zysku netto, zarządzanie portfelem obligacji, analizowanie 
sytuacji makroekonomicznej oraz prognozowanie wysokości stóp procentowych, jak również śledzenie i ocenianie sytuacji innych 
banków.  Polecamy udział w przyszłych edycjach konkursu wszystkim zainteresowanym studentom. BANRISK - Liga Akademicka 
to szansa na zdobycie cennej wiedzy oraz wiele godzin mile spędzonego czasu: na sesjach szkoleniowej oraz zamykającej konkurs, 
jak również z zespołem w trakcie podejmowania decyzji.”

Kinga Paszek, lider zespołu DELTA BANK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

OPINIE LAUREATÓW LIGI AKADEMICKIEJ BANRISK 2013/2014

KONTAKT
Joanna Grobelny - Menedżer Konkursu

tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205
faks: 22 201 21 13
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl
www.szkola-ryzyka.pl

Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa,www.wib.org.pl

WIB jest jedynym w Polsce, licencjonowanym użytkownikiem gry 
BANRISK – the Stanford Game, opracowanej na Uniwersytecie Stanford w USA.
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