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Program współpracy szkół wyższych z instytucjami
infrastrukturalnymi Sektora Bankowego
Związek Banków Polskich, wraz z firmami infrastrukturalnymi sektora bankowego (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.), od lat rozbudowują systemy wymiany
informacji oraz elektronicznych płatności i rozliczeń bezgotówkowych.
Zwiększenie wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem, z wykorzystaniem największych krajowych zasobów
danych o zadłużeniu i kondycji finansowej partnerów biznesowych oraz nowoczesnych systemów płatności
i rozliczeń bezgotówkowych, to dobra droga do pogłębiania umiejętności efektywnego gospodarowania środkami
finansowymi i ograniczania kosztów działalności (redukcja ryzyka i pracochłonności).
Wykorzystanie ww. systemów wzrasta. Przykładowo liczba raportów pobranych przez banki i przedsiębiorców z BIG
InfoMonitor wzrosła od 1,5 mln w 2007 do 8 mln w 2011. Jednak nadal daleko nam do zachodnioeuropejskiego poziomu.
Wynika stąd potrzeba edukacji. Uczelnie, są najlepszym miejscem krzewienia wiedzy w tym zakresie, gdyż
pozwalają dotrzeć zarówno do obecnych, jak i przyszłych menedżerów i przedsiębiorców.
Współpraca ze szkołami wyższymi przyczynia się do unowocześnienia zarządzania przedsiębiorstwami, zwiększa
przepływ wiedzy z nauki do gospodarki i wskazuje praktyczne możliwości wykorzystywania informacji. Program
przynosi wymierne korzyści: poznanie rzetelności płatniczej kontrahentów, monitoring zobowiązań, unikanie transakcji
z nierzetelnymi płatnikami. Zwiększa poziom wykorzystania bezpiecznych i szybkich elektronicznych systemów płatności
i rozliczeń, przez co wpływa na wzrost efektywności i lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Główne cele
Rozwój współpracy nauki z praktyką:
üstałe podnoszenie kwalifikacji kadry menedżerskiej i specjalistów,
üposzerzenie wiedzy obecnych i przyszłych przedsiębiorców o efektywnym zarządzaniu,
üzwiększenie konkurencyjności uczelni,
üstosowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych wspierających procesy zarządcze oraz ograniczanie ryzyka,
üupowszechnianie wiarygodności finansowej w biznesie,
üutrzymywanie płynności finansowej i ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorców,
üupowszechnianie elektronicznego obrotu gospodarczego,
üzwiększenie bezpieczeństwa oraz szybkości płatności i rozliczeń bezgotówkowych,
üograniczenie ryzyka biznesowego w bankach i całej gospodarce.

Główne założenia
Program realizuje cele poprzez:
ü koszty realizacji projektu pokrywają Partnerzy, bez obciążania budżetu uczelni,
ü specjalistyczne szkolenia wykładowców organizowane przez firmy infrastrukturalne sektora bankowego,
ü organizacja wykładów otwartych z praktykami dla wszystkich chętnych studentów i słuchaczy,
ü stopniowe wprowadzanie tematyki wymiany informacji gospodarczej i gospodarki elektronicznej do
programów nauczania (zwłaszcza na studiach podyplomowych adresowanych do przedsiębiorców),
ü bieżące prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich oraz praktyków z ww. firm infrastrukturalnych,
ü dystrybucja skryptu dla studentów i dodatkowych materiałów dla nauczycieli akademickich,
ü umożliwienie słuchaczom studiów podyplomowych (przedsiębiorcom) skorzystania z dedykowanego pakietu
zawierającego produkty i usługi Partnerów na preferencyjnych warunkach,
ü bezpłatny dostęp dla wszystkich studentów i pracowników naukowych do największej bazy specjalistycznych
artykułów pism o tematyce finansowej poprzez portal www.aleBank.pl.

Uczestnicy Programu:
Instytucje infrastrukturalne sektora bankowego

Związek Banków Polskich (ZBP)

www.zbp.pl

Największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna
z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach UE. Związek
utworzono w styczniu 1991 r. Misją ZBP jest działanie na rzecz tworzenia warunków
zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki
wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług
finansowych i wzmacniania roli polskich banków.
Tematyka wykładów:
· System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON,
· System BANKOWY REJESTR,
· System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

www.bik.pl

Wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, instytucje kredytowe
oraz instytucje finansowe będące podmiotami zależnymi od banków, tworząc
i rozwijając efektywne narzędzia oceny zdolności kredytowej i wiarygodności
płatniczej klientów wskazanych instytucji. Przechowując i przetwarzając głównie
pozytywne dane, obrazujące historię kredytową wszystkich klientów banków, Biuro
Informacji Kredytowej umożliwia im łatwiejsze i szybsze uzyskanie kredytu. Dane
w systemie BIK podlegają szczególnej ochronie z tytułu tajemnicy bankowej.
Tematyka wykładów:
· Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)

www.InfoMonitor.pl
www.big.pl

Przyjmuje, przechowuje i udostępnia dane o zaległym zadłużeniu konsumentów
i przedsiębiorców (Ustawa o BIG). Prowadzi własny Rejestr Dłużników BIG oraz, jako
jedyny w Polsce, ma dostęp do baz BIK oraz ZBP (5,6 mln informacji gospodarczych).
Stanowi platformę wymiany informacji między bankami a pozostałymi sektorami
gospodarki. Oferuje narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów
i kontrahentów oraz wspiera w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor
prowadzi także działalność edukacyjną i regularnie informuje opinię publiczną
o skali zaległego zadłużenia w Polsce (Raport InfoDług oraz Raport BIG).
Tematyka wykładów:
· Rynek wymiany informacji gospodarczych w Polsce.
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Koordynator projektu
CPBiI ma ugruntowaną pozycję w obszarze wymiany informacji, doradztwa prawnego,
szkoleń i działalności wydawniczej. Naszą misją jest popularyzacja rozwiązań legislacyjnych
oraz organizowanie współpracy w zakresie wymiany informacji służącej umacnianiu
systemu bankowego jako stabilnego i bezpiecznego uczestnika rynku finansowego,
przyjaznego dla klientów, aktywnie wspierającego realizację strategicznych celów
gospodarczych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Centrum jest także wydawcą pism: „Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz
kwartalników: „Europejski Doradca Samorządowy”, „Finansowanie Nieruchomości” i „Kurier Finansowy”. Pisma patronują
branżowym konferencjom, seminariom i targom. Są znane i cenione na rynku i uznawane za opiniotwórcze w swoim sektorze.
Poprzez portal www.aleBank.pl, dla wszystkich studentów i nauczycieli akademickich udostępniane są archiwa tysięcy
specjalistycznych artykułów wszystkich ww. pism.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8;
00-380 Warszawa
tel.: (22) 48 68 400
fax: (22) 48 68 403

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem:
tel.: (22) 48 68 426
e-mail: nzb@cpb.pl
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