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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista bankowości 241304

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu











Analityk finansowy.
Analityk inwestycyjny.
Analityk kredytowy.
Analityk ryzyka finansowego.
Projektant pakietów usług finansowych.
Specjalista do spraw factoringu.
Specjalista do spraw finansów.
Specjalista do spraw kontroli transakcji skarbowych.
Specjalista do spraw operacji bankowych.
Specjalista do spraw ryzyka finansowego.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2413 Financial analysts.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:





analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Anna Jawor-Joniewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Tomasz Hamori – Bank Pekao S.A., Warszawa.
Teresa Kiełczewska-Hamori – Smartbrains s.c., Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
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Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Dorota Graszek – DG Consulting Dorota Graszek, Gdynia.
Piotr Wiśniewski – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Misiuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Warszawa.
Maciej Ławrynowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista bankowości zajmuje się obsługą klientów detalicznych i korporacyjnych, zawieraniem
transakcji z klientami, przeprowadzaniem analiz oraz tworzeniem raportów i sprawozdań z różnych
obszarów działalności banku, tworzeniem i dostarczaniem produktów bankowych, pisaniem regulacji
wewnętrznych oraz wprowadzaniem transakcji do systemu rozliczeniowego banku i ich rozliczaniem.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zakres zadań wykonywanych przez specjalistę bankowości jest bardzo szeroki, zależy głównie od
obszaru, za który dany specjalista jest odpowiedzialny. W swojej codziennej pracy specjalista
bankowości zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem przebiegiem procesów bankowych, w tym
przygotowaniem, sprzedażą oraz obsługą oferowanych przez określoną instytucję produktów
bankowych, jak również oceną zdolności kredytowej klientów czy gromadzeniem informacji
niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Kategoria zawodowa specjalistów
bankowości jest zróżnicowana ze względu na specyfikę działów, w których pracują, co przekłada się
również na zmienny zakres ich obowiązków. Specjalista bankowości zajmuje się m.in. obsługą
klientów, przeprowadzaniem transakcji, wprowadzaniem transakcji do systemu rozliczeniowego
banku, prowadzeniem rachunków bankowych, udziałem w procesie kredytowym, wykonywaniem
zadań o charakterze analitycznym czy też tworzeniem procedur lub tworzeniem produktów
bankowych. Praca specjalisty bankowości wykonywana w centralach instytucji ma charakter
analityczny i koncepcyjny, podczas gdy praca w filiach terenowych jest związana z bezpośrednią
obsługą klientów.
W pracy specjalisty bankowości niezwykle istotne jest nastawienie na cel, czyli poszukiwanie szans
biznesowych oraz podejmowanie decyzji wiążących się z wyważonym ryzykiem i ukierunkowanych na
dochodowość przedsięwzięć (w oparciu o aktualną wiedzę na temat rynku i konkurencji oraz
oszacowane ryzyko). Ważne jest również wytrwałe dążenie do realizowania celów poprzez osiąganie
celów indywidualnych i wypracowywanie jak najlepszych wyników, będące efektem planowania,
konstruktywnego podejścia do problemów oraz szukania możliwości przekraczania założonego
poziomu wyników. Kolejnym bardzo ważnym aspektem pracy w tym zawodzie jest orientacja na
klienta zewnętrznego11 i wewnętrznego10, budowanie relacji, komunikatywność. Jest to

4

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista bankowości 241304

nawiązywanie, kształtowanie i utrzymywanie pozytywnych i satysfakcjonujących dla wszystkich stron
relacji międzyludzkich i biznesowych. Wiąże się z tym identyfikowanie i zrozumienie potrzeb klientów
oraz spełnianie, a także przekraczanie ich oczekiwań. W razie potrzeby specjalista bankowości
aktywnie poszukuje i zdobywa nowych klientów dla banku. W pracy specjalisty bankowości bardzo
ważny jest też aspekt myślenia analitycznego. Polega ono na dostrzeganiu wielu aspektów
rzeczywistości, efektywnej pracy z dużą ilością różnych informacji, dostrzeganiu zależności oraz
wyciąganiu wiarygodnych wniosków z posiadanych danych.
Specjalista bankowości powinien umieć zarządzać swoim czasem, organizować swoją pracę w sposób
zaplanowany, usystematyzowany i pozwalający na osiągnięcie zamierzonych celów oraz brać osobistą
odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań i za efekty pracy własnej, zarówno pozytywne,
jak i negatywne.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie specjalista bankowości wykonuje pracę polegającą na:
 analizowaniu polityki monetarnej państwa i jej wpływu na równowagę pieniężną, inflację
i koniunkturę gospodarczą,
 wykonywaniu operacji bankowych, takich jak: kompletowanie i analizowanie dokumentów
wymaganych przez bank od klientów ubiegających się o kredyt, gromadzeniu depozytów
w różnych formach, zawieraniu umów i prowadzeniu rachunków bieżących oraz wykonywaniu
czynności kasjera,
 aktualizowaniu informacji o zdolności kredytowej klientów-kredytobiorców,
 udzielaniu gwarancji i poręczeń bankowych,
 przeprowadzaniu operacji na rynku międzybankowym i innych rynkach finansowych,
 organizowaniu emisji bankowych papierów wartościowych5,
 analizowaniu i ocenianiu funkcjonowania banku komercyjnego,
 prowadzeniu i analizowaniu operacji pośredniczących banku związanych w szczególności
z rozliczeniami międzybankowymi, zagranicznymi operacjami rozliczeniowymi, usługami
maklerskimi itp.,
 projektowaniu produktów bankowych (lokaty, lokaty inwestycyjne, kredyty itp.),
 kształtowaniu zasad sprawnej organizacji operacji bankowych,
 określaniu i stosowaniu zasad oraz procedur nadzoru oraz kontroli działalności banku,
 określaniu metod i ich stosowaniu do szacowania oraz zarządzania ryzykami banku,
 monitorowaniu trendów rynkowych, rozwiązań oraz zachowań instytucji finansowych,
 kierowaniu zespołem pracowników w różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych banku.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista bankowości wykonuje pracę indywidualnie, we współpracy z zespołem osób, które
dostarczają mu niezbędnych informacji oraz danych potrzebnych do prowadzenia analiz bankowych.
Praca ta wymaga dobrej samoorganizacji, ale i umiejętności współpracy z osobami odpowiedzialnymi
za działania różnych działów banku. Specjalista bankowości pracuje najczęściej w pozycji siedzącej,
przed ekranem komputera, zazwyczaj w pomieszczeniach klimatyzowanych, dobrze oświetlonych
oraz wyposażonych w sprzęt biurowy. W przypadku obsługi klienta specjalista bankowości czasem
musi przemieszczać się pomiędzy stałym miejscem pracy, a miejscem spotkań z klientem (zazwyczaj
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używając samochodu służbowego). Specjalista bankowości zwykle zatrudniany jest w ramach umowy
o pracę przez banki i inne instytucje finansowe.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista bankowości wykonuje wiele czynności biurowych, kontaktuje się ze współpracownikami
oraz klientami osobiście, za pośrednictwem telefonu, e-mailowo bądź poprzez systemy bankowe.
Specjalista bankowości w działalności zawodowej wykorzystuje różne urządzenia i narzędzia, w tym:
 komputer z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem specjalistycznym,
 telefon, drukarkę, skaner, rzutnik multimedialny oraz inne typowe urządzenia biurowe,
 samochód służbowy (w przypadku opiekunów klienta).
Organizacja pracy
Czas pracy specjalisty bankowości wynosi z reguły 8 godzin dziennie, praca odbywa się w dni
powszednie, z reguły w godzinach 9.00–17.00. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest
pozostanie w pracy dłużej. Praca specjalisty bankowości może wymagać wyjazdów, m.in. na
spotkania z klientami czy partnerami instytucji, w której pracuje. Na niektórych stanowiskach pracy
specjalista bankowości może również pracować w dni ustawowo wolne od pracy, np. w sytuacji, gdy
zajmuje się międzynarodowymi operacjami finansowymi, a rynki finansowe w innych krajach
są otwarte. Taka sytuacja może też występować na koniec danego okresu rozliczeniowego.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie specjalista bankowości nie wiąże się z występowaniem
specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Niemniej jednak praca w zamkniętych pomieszczeniach, przed
ekranem komputera, może powodować znużenie, bóle głowy, ewentualnie problemy ze wzrokiem.
Niezbyt korzystna dla zdrowia jest również wymuszona pozycja siedząca, która może powodować
dolegliwości ortopedyczne i/lub bóle kręgosłupa.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista bankowości ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu równowagi,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 komunikatywność,
 koncentracja i podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
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uzdolnienia rachunkowe,
rozumowanie logiczne,
wyobraźnia i myślenie twórcze,
uzdolnienia rachunkowe,
łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie,
gotowość do pracy w szybkim tempie;

w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 kreatywność,
 samokontrola,
 gotowość do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 samodzielność,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 zdolność przekonywania,
 dokładność,
 wysoki stopień odpowiedzialności.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Specjalista bankowości nie musi spełniać szczególnych wymagań fizycznych, jego praca bowiem nie
jest związana z dużym obciążeniem fizycznym. Z uwagi na stałe i intensywne kontakty z innymi ludźmi
utrudnieniem w pracy w tym zawodzie są wszelkie dysfunkcje, które mogłyby ograniczać możliwość
swobodnego porozumiewania się.
Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są również wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie
mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, wady narządu słuchu,
które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak
aby możliwa była komunikacja werbalna. Zawód ten mogą wykonywać osoby z dysfunkcją kończyn
górnych i dolnych, w tym osoby poruszające się na wózkach, przy czym w takiej sytuacji należy
dostosować do ich potrzeb stanowisko pracy.
Pracę w zawodzie specjalista bankowości może utrudniać niepełnosprawność intelektualna,
uniemożliwiająca wykonywanie zawodu zgodnie z oczekiwaniem pracodawcy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista bankowości preferowane jest wykształcenie wyższe,
szczególnie o kierunku finanse i bankowość.
Pożądane są również inne specjalizacje, takie jak rachunkowość, ekonomia, statystyka, ekonometria,
matematyka. Na niektórych stanowiskach wymagane są dodatkowe certyfikaty specjalistyczne.
7
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Pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na posiadane przez kandydatów wykształcenie, lecz również na
doświadczenie pozyskane w pracy na podobnym stanowisku oraz kompetencje społeczne,
pozwalające na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków.
WAŻNE:
W niektórych obszarach bankowości osoby wykonujące zawód specjalisty bankowości nie muszą mieć
wykształcenia wyższego (np. bezpośrednia obsługa klientów w oddziale), w innych natomiast bywa
preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe, a nierzadko również studia podyplomowe (np. z zakresu
analizy finansowej) czy też studia doktoranckie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie specjalista bankowości nie ma formalnych wymogów w zakresie tytułów zawodowych,
kwalifikacji czy uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy. Należy jednak zaznaczyć, że do
wykonywania niektórych prac związanych z zawodem specjalista bankowości, m.in. zadań maklera
papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego, potrzebne jest zdanie egzaminu i uzyskanie
uprawnień nadawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do takich uprawnień należą między
innymi następujące certyfikaty:
 Dyplomowanego Pracownika Bankowego (DPB),
 Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E,
 Dyplomowanego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie specjalista bankowości możliwość awansu zawodowego uzależniona jest od wielkości
danej instytucji finansowej, a także obowiązującej w niej struktury stanowisk. Pracownik w tym
zawodzie może budować swoją karierę w kierunku eksperckim lub menadżerskim. Zarówno
w pierwszym, jak i drugim przypadku kolejne zdobywane kompetencje pozwalają na kontynuowanie
kariery w ramach jednego departamentu bądź przechodzenie do innych jednostek wewnątrz banku
lub pomiędzy instytucjami. W dużej mierze zależy to od kompetencji, ambicji, motywacji i gotowości
do rozwoju danej osoby.
Niezależnie od przyjętych w danym banku rozwiązań w zakresie awansu zawodowego, specjalista
bankowości powinien ciągle rozwijać swoje kompetencje, m.in. poprzez udział w kursach, szkoleniach
czy studiach podyplomowych. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dodatkowych kompetencji
i samodoskonalenie na zajmowanym stanowisku pracy, a tym samym uzyskanie wyższego
wynagrodzenia.
Możliwości potwierdzania kompetencji
W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce,
wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych od specjalisty
bankowości oraz określenia jego ścieżki kariery w sektorze usług finansowych, Związek Banków
Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych. Polską kwalifikacją z zakresu bankowości jest
tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego (DPB). Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego
(DPB) można zdobyć w wyniku:
 zdania egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB),
 zdania egzaminu po ukończonym Studium Bankowości,
 przepracowania minimum dwóch lat w sektorze finansowym, co potwierdza pozytywna ocena
pracodawcy dotycząca umiejętności i postaw pracownika.

8
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Potwierdzanie kompetencji w zawodzie specjalista bankowości może odbywać się poprzez
przystąpienie do egzaminów organizowanych przez Związek Banków Polskich i uzyskanie
certyfikatów w obszarach:
 Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E,
 Studium Bankowości,
 Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych – CKF (polska kwalifikacja z zakresu bankowości),
 Specjalisty z zakresu Analizy Kredytowej3 Podmiotu Gospodarczego,
 Specjalisty z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych,
 Menadżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością,
 Senior Menadżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista bankowości może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik placówki bankowej
Doradca inwestycyjny
Analityk kredytowy
Projektant pakietów usług finansowych
Analityk inwestycyjny
Inspektor nadzoru bankowego
Dealer aktywów finansowych
Makler papierów wartościowych
Pracownik do spraw produktów finansowych
Skarbnik bankowy

Kod zawodu
134605
241203
241302
241303
241311
242210
331101
331102
331104
421107

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista bankowości wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Wykonywanie operacji bankowych, takich jak: zawieranie umów, otwieranie i zamykanie
rachunków bankowych, kompletowanie dokumentacji związanej z obsługą depozytów i kredytów
klientów.
Z2 Przeprowadzanie operacji na rynkach finansowych, organizowanie emisji papierów
wartościowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i samorządów, obsługiwanie operacji
pośredniczących banku, w tym rozliczeń międzybankowych.
Z3 Obsługiwanie i utrzymanie systemów bankowych, wprowadzanie transakcji do systemu
rozliczeniowego banku, księgowanie i raportowanie.
Z4 Uczestniczenie w przygotowywaniu planów sprzedażowych i prognoz ich realizacji.
Z5 Pozyskiwanie klientów, sprzedaż produktów i usług bankowych.
Z6 Projektowanie i dostarczanie produktów i usług bankowych, przeprowadzanie analiz rynkowych,
badanie potrzeb klienta.
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Z7 Współtworzenie strategii zarządzania ryzykiem kredytowym15, operacyjnym16 i finansowym14
w banku, przeprowadzanie analiz, tworzenie modeli do kalkulacji różnych rodzajów ryzyka,
ocenianie wniosków kredytowych i zdolności kredytowej klientów banku.
Z8 Tworzenie procedur bankowych, interpretowanie i implementowanie procedur nadzorczych dla
działalności banku.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie operacji bankowych i przeprowadzanie
operacji na rynkach finansowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie operacji bankowych i przeprowadzanie operacji na
rynkach finansowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykonywanie operacji bankowych, takich jak: zawieranie umów, otwieranie i zamykanie
rachunków bankowych, kompletowanie dokumentacji związanej z obsługą depozytów
i kredytów klientów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Przepisy prawa bankowego oraz regulacje
i rekomendacje organów nadzorczych;
Metody rozpoznawania potrzeb klientów;
Ofertę produktów i usług oferowanych przez
instytucję, w której pracuje;
Wysokości opłat i prowizji stosowanych
w branży/banku;
Zasady posługiwania się programami
komputerowymi /narzędziami informatycznymi
wykorzystywanymi w bankowości;
Zasady prowadzenia dokumentacji;
Zasady identyfikowania potencjalnych zagrożeń
dla banku;
Procedury obowiązujące w organizacji, w której
pracuje;
Standardy obsługi klienta obowiązujące
w instytucji, w której pracuje.











Stosować w praktyce przepisy prawa bankowego
oraz regulacje i rekomendacje organów
nadzorczych;
Rozpoznawać potrzeby klienta i oferować
produkty dostosowane do jego potrzeb;
Posługiwać się zaawansowanymi programami
komputerowymi /narzędziami informatycznymi
wykorzystywanymi w bankowości;
Kompletować dokumentację;
Identyfikować potencjalne zagrożenia dla banku,
wynikające z zawieranych transakcji
8
i podpisywanych dokumentów (np. falsyfikaty ,
„pranie pieniędzy”, poświadczenia nieprawdy,
fałszerstwa itp.);
Oceniać zgodność podejmowanych czynności
i wykonywanych zadań z obowiązującymi
normami prawnymi oraz procedurami
obowiązującymi w organizacji, w której pracuje;
Obsługiwać klientów zgodnie ze standardami
obowiązującymi w instytucji, w której pracuje.

Z2 Przeprowadzanie operacji na rynkach finansowych, organizowanie emisji papierów
wartościowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i samorządów, obsługiwanie operacji
pośredniczących banku, w tym rozliczeń międzybankowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Sytuację polityczną i gospodarczą kraju i świata
oraz sytuację na rynkach finansowych, giełdach
w kraju i na świecie;
2
Metody analizy fundamentalnej , portfelowej
4
i technicznej ;
Zasady prowadzenia transakcji na rynkach
finansowych;
Rynki i instrumenty finansowe;
Zasady prowadzenia transakcji na rynkach
finansowych;
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Analizować sytuację polityczną i gospodarczą
kraju i świata oraz sytuację na rynkach
finansowych, giełdach w kraju i na świecie;
Przeprowadzać analizę fundamentalną,
portfelową oraz techniczną;
Posługiwać się biegle programami
komputerowymi umożliwiającymi
i wspomagającymi zawieranie transakcji
na rynkach finansowych;
Przeprowadzać transakcje na rynkach
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Kursy walut na rynku krajowym i światowym;
Zasady komunikowania się z klientami oraz
współpracownikami.



finansowych;
Komunikować się z klientami oraz
współpracownikami (zarówno w języku polskim,
jak i angielskim).

Z3 Obsługiwanie i utrzymanie systemów bankowych, wprowadzanie transakcji do systemu
rozliczeniowego banku, księgowanie i raportowanie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady rachunkowości bankowej oraz przepisy
prawa polskiego, w tym prawa bankowego,
regulacje i rekomendacje krajowych
i zagranicznych organów nadzorczych, regulacje
wewnętrzne banku;
6
Zasady korzystania z baz danych ;
Zasady i metody opracowywania oraz
prezentowania zestawień, raportów
i sprawozdań finansowych;
Zasady analizowania danych oraz narzędzia
analityczne stosowane w analizie finansowej
Zasady tworzenia regulacji wewnętrznych na
potrzeby departamentu
rachunkowości/operacji.










Stosować w praktyce zasady rachunkowości
bankowej oraz przepisy prawa polskiego, w tym
prawa bankowego, regulacje i rekomendacje
krajowych i zagranicznych organów nadzorczych,
regulacje wewnętrzne banku;
Określać potrzeby informacyjne własne oraz
osób zarządzających dla zapewnienia trafności
wybieranych źródeł;
Posługiwać się narzędziami informatycznymi, np.
bazami danych;
Opracowywać i prezentować zestawienia,
raporty i sprawozdania finansowe;
Analizować dane niezbędne do realizacji zadań;
Oceniać zgodność podejmowanych czynności
i wykonywanych zadań z obowiązującymi
normami prawnymi i regulacjami
wewnętrznymi;
Pisać regulacje wewnętrzne na potrzeby
departamentu rachunkowości/operacji.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie planów sprzedażowych
Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie planów sprzedażowych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Uczestniczenie w przygotowywaniu planów sprzedażowych i prognoz ich realizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Sytuację polityczną i gospodarczą kraju i świata
oraz sytuację na rynkach finansowych, giełdach
w kraju i na świecie;
Zasady posługiwania się bazami i hurtowniami
9
danych ;
Statystykę oraz ekonometrię, jak również
oprogramowanie specjalistyczne z zakresu
analizy statystycznej, symulacji, prognozowania,
budżetowania;
Zasady ustalania cen i prowizji dla produktów
bankowych;
Standardy, procedury i produkty bankowe.
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Analizować sytuację polityczną i gospodarczą
kraju i świata oraz sytuację na rynkach
finansowych, giełdach w kraju i na świecie;
Korzystać z baz i hurtowni danych;
Posługiwać się narzędziami informatycznymi
służącymi do prognozowania;
Analizować dane niezbędne do przygotowania
planów i prognoz oraz przeprowadzać
zaawansowane analizy statystyczne
i ekonometryczne;
Ustalać ceny i prowizje dla produktów
bankowych;
Prezentować dane oraz wyniki analiz, w tym
planów i prognoz;
Przygotowywać raporty i sprawozdania
finansowe.
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Z5 Pozyskiwanie klientów, sprzedaż produktów i usług bankowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy prawa polskiego, w tym prawa
bankowego, regulacje i rekomendacje krajowych
i zagranicznych organów nadzorczych, regulacje
wewnętrzne banku;
Zasady i metody analizowania potrzeb klientów;
Ofertę produktów i usług oferowanych przez
instytucję, w której pracuje;
Zasady posługiwania się programami
komputerowymi/narzędziami informatycznymi,
w celu sprzedaży produktów i usług bankowych;
Wysokości opłat i prowizji stosowanych
w branży/banku;
Standardy obsługi klienta obowiązujące
w instytucji, w której pracuje;
Techniki sprzedażowe.








Stosować w praktyce zasady rachunkowości
bankowej oraz przepisy prawa polskiego, w tym
prawa bankowego, regulacje i rekomendacje
krajowych i zagranicznych organów nadzorczych,
regulacje wewnętrzne banku;
Rozpoznawać potrzeby klienta i oferować
produkty dostosowane do jego potrzeb;
Posługiwać się zaawansowanymi programami
komputerowymi/narzędziami informatycznymi,
w celu sprzedaży produktów i usług bankowych;
Ustalać z klientem i negocjować wysokości
prowizji i opłat od zawieranych transakcji;
Obsługiwać klienta zgodnie ze standardami
obowiązującymi w instytucji, w której pracuje;
Stosować różnorodne techniki sprzedażowe.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Projektowanie produktów i usług bankowych oraz
tworzenie procedur bankowych
Kompetencja zawodowa Kz3: Projektowanie produktów i usług bankowych oraz tworzenie
procedur bankowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Projektowanie i dostarczanie produktów i usług bankowych, przeprowadzanie analiz
rynkowych, badanie potrzeb klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Informacje dotyczące rynku bankowego oraz
spraw gospodarczych, politycznych
i finansowych;
Trendy, które panują w kraju i na świecie;
Statystykę oraz ekonometrię, jak również
oprogramowanie specjalistyczne z zakresu
analizy statystycznej, symulacji, prognozowania,
budżetowania;
Zasady posługiwania się programami
komputerowymi oraz narzędziami
informatycznymi;
Zasady przygotowywania oferty produktów
i usług bankowych dostosowanej do potrzeb
klientów i strategii banku;
Zasady i metody prowadzenia badań satysfakcji
klientów i wykorzystywania ich wyników;
Zasady projektowania i wprowadzania do oferty
banku produktów bankowych.
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Pozyskiwać dane dotyczące rynku bankowego
oraz spraw gospodarczych, politycznych
i finansowych;
Stosować różnorodne metody analizowania
danych;
Posługiwać się zaawansowanymi programami
komputerowymi oraz narzędziami
informatycznymi;
Przygotowywać atrakcyjną ofertę produktów
i usług bankowych dostosowaną do potrzeb
klientów i strategii banku;
Prowadzić badania satysfakcji klientów
i wykorzystywać ich wyniki;
Projektować produkty bankowe i wprowadzać je
do oferty banku.
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Z7 Współtworzenie strategii zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym i finansowym
w banku, przeprowadzanie analiz, tworzenie modeli do kalkulacji różnych rodzajów ryzyka,
ocenianie wniosków kredytowych i zdolności kredytowej klientów banku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Metody i narzędzia służące do zarządzania
ryzykiem, w tym metody identyfikacji
i szacowania różnych rodzajów ryzyka oraz
opracowywania strategii zarządzania ryzykiem;
Metody analizy rynku;
Przepisy prawa polskiego, w tym prawa
bankowego, regulacje i rekomendacje krajowych
i zagranicznych organów nadzorczych, regulacje
wewnętrzne banku;
Statystykę oraz ekonometrię, jak również
oprogramowanie specjalistyczne z zakresu
analizy statystycznej, symulacji, prognozowania;
Narzędzia analityczne;
Zasady prowadzenia analizy kredytowej oraz
ustalania zdolności kredytowej obowiązujące
w danej instytucji finansowej (scoring
17
kredytowy );
18
Zasady wyceny zabezpieczeń zastawu
i nieruchomości;
Standardy, procedury i produkty bankowe.















Przewidywać potencjalne źródła wystąpienia
ryzyka;
Identyfikować ryzyka, które mogą się
zmaterializować w instytucji, w której pracuje;
Przygotowywać strategię zarządzania ryzykiem
dla instytucji, w której pracuje oraz dla
konkretnych realizowanych w niej projektów;
Analizować sytuację i opracować sposoby
radzenia sobie ze zidentyfikowanymi ryzykami;
Oceniać poprawność wypełnienia wniosków
kredytowych;
7
Weryfikować klientów w BIK oraz innych
instytucjach, jeżeli jest to zasadne;
Określać wysokość zabezpieczenia adekwatną
dla wnioskowanych wysokości
1
kredytu/poręczenia/akredytyw ;
Obsługiwać narzędzia analityczne oraz
bazy/hurtownie danych wykorzystywane na
potrzeby zarządzania ryzykiem;
Tworzyć modele do zarządzania ryzykiem;
Pisać regulacje wewnętrzne na potrzeby
zarządzania ryzykiem;
Przygotowywać raporty, sprawozdania
finansowe.

Z8 Tworzenie procedur bankowych, interpretowanie i implementowanie procedur nadzorczych
dla działalności banku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Przepisy prawa polskiego, w tym prawa
bankowego, regulacje i rekomendacje krajowych
i zagranicznych organów nadzorczych, regulacje
wewnętrzne banku;
Strukturę funkcjonowania banku oraz zasady
obiegu dokumentów;
Zasady szacowania ryzyka zgodności i
opracowywania stosownych procedur
wewnętrznych;
Zasady skutecznej komunikacji;
Techniki wspomagające wypracowywanie
innowacyjnych rozwiązań.







Stosować w praktyce zasady rachunkowości
bankowej oraz przepisy prawa polskiego, w tym
prawa bankowego, regulacje i rekomendacje
krajowych i zagranicznych organów nadzorczych,
regulacje wewnętrzne banku;
Określać strukturę koordynacyjną
wykonywanych w organizacji czynności
(strukturę współzależności);
Szacować ryzyko zgodności i opracować
stosowne procedury wewnętrzne;
Komunikować się skutecznie ze
współpracownikami/partnerami/klientami;
Wypracowywać innowacyjne rozwiązania.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista bankowości powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
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W szczególności pracownik jest gotów do:










Przyjmowania odpowiedzialności za rolę, jaką pełni, w szczególności w kontekście wpływu na
ostateczne decyzje klientów.
Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości,
rzetelności i poufności.
Wykazywania empatii i asertywności zarówno w relacjach z klientem, jak i z członkami
zespołu/współpracownikami/partnerami.
Współpracowania z innymi osobami w realizowaniu usług bankowych, w tym do zabiegania
o informację zwrotną od klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Dystansowania się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania, w tym od prowadzenia
z klientem dialogu na temat wartości, przekonań, wizji i reguł współpracy oraz światopoglądu.
Koncentrowania się na praktycznych rezultatach pracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
Komunikowania się w sposób klarowny i cierpliwy z uwzględnieniem punktów widzenia swoich
rozmówców.
Oceniania i korygowania własnych postaw i zachowań, w tym monitorowania własnych osiągnięć
i oddziaływania na klientów.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania
i podwyższania swoich kwalifikacji.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu specjalista bankowości.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania
Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista bankowości

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista bankowości nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Miejscem pracy specjalisty bankowości są centrale instytucji finansowych lub ich jednostki
terenowe. Specjalista bankowości może pracować m.in. w:
 bankach uniwersalnych, specjalistycznych, inwestycyjnych, spółdzielczych, bankach rozwoju;
 bankach centralnych (w Polsce – Narodowy Bank Polski13),
 instytucjach nadzoru finansowego (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego12),
 biurach maklerskich,
 spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 centrach usług wspólnych,
 spółkach leasingowych i factoringowych.
W zależności od poziomu posiadanych kompetencji i certyfikatów specjalista bankowości może
pracować m.in. jako makler, specjalista do spraw bankowości elektronicznej, specjalista do spraw
ocen kredytowych, specjalista do spraw operacji finansowych i płatności, specjalista kredytowy,
specjalista do spraw ryzyka, analityk ekonomiczny, specjalista do spraw administracji kredytów,
specjalista do spraw akredytyw i gwarancji, doradca klienta – sprzedawca produktów i usług
finansowych. Na wyższym poziomie kwalifikacji specjalista bankowości ma możliwość podjęcia pracy
m.in. jako: główny ekonomista, ekspert ekonomiczny, doradca inwestycyjny, kierownik zespołu analiz
kredytowych, kierownik zespołu operacji, kierownik zespołu rynku giełdowego, kierownik do spraw
administracji kredytów, kierownik wydziału analiz gospodarczych, kierownik wydziału płatności
finansowych i operacji oraz naczelnik do spraw akredytyw i gwarancji.
Obecnie (w 2018 r.) w branży finansowej obserwowane jest powolne zmniejszanie liczby
pracowników bezpośrednio związanych z obsługą klienta detalicznego (pracownicy oddziałów
banków) na rzecz pracowników związanych z operacjami finansowymi, bankowością korporacyjną
i inwestycyjną itp. W związku z powyższym rosną możliwości podjęcia pracy w zawodzie specjalista
bankowości.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
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Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kształcenie w zawodzie specjalista bankowości prowadzone jest w szkołach
wyższych na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych na kierunkach związanych
z finansami i bankowością.
Często do podjęcia pracy w zawodzie specjalista bankowości wystarcza uzyskanie wykształcenia
wyższego na kierunkach pokrewnych bankowości, np. ekonomia, zarządzanie, statystyka itp.).
Szkolenie
Alternatywna obok studiów kierunkowych droga do wykonywania zawodu specjalista bankowości
prowadzi przez szkolenia i kursy oferowane przez firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe
i profesjonalne oraz szkoły wyższe. Bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe, które
można zdobyć na niższych stanowiskach bankowych. Dodatkowo pracownik w tym zawodzie posiada
możliwość pogłębiania wiedzy zawodowej i doskonalenia umiejętności zawodowych samodzielnie, na
przykład z wykorzystaniem literatury fachowej czy poprzez udział w kongresach czy konferencjach
branżowych.
W przypadku kilku wybranych specjalności (np. makler papierów wartościowych, doradca
inwestycyjny) do wykonywania zawodu konieczne jest zdanie egzaminów i uzyskanie uprawnień
nadawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) miesięczne wynagrodzenia całkowite w zawodzie specjalista bankowości różnią się
znacząco w zależności od posiadanego doświadczenia, zajmowanego stanowiska, rodzaju instytucji
czy jej lokalizacji. W instytucjach międzynarodowych, szczególnie zlokalizowanych w dużych
miastach, kwoty mogą być dwu-, lub nawet trzykrotnie wyższe od podanych niżej.
Wynagrodzenia w zawodzie specjalista bankowości kształtują się następująco:
 Obecnie (2018 r.) miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku analityka bankowego
wynosi zwykle od 3900 zł do 6500 zł brutto. Możliwe jest też otrzymywanie zarobków wyższych
niż 6500 zł brutto – taki poziom wynagrodzeń osiąga co czwarty pracownik na tym stanowisku.
 Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku doradcy finansowego mieści się najczęściej
w przedziale od 2700 zł do 5300 zł brutto.
 Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku doradcy inwestycyjnego wynosi zazwyczaj
od 3500 zł do 13 000 zł brutto. Co czwarty pracownik na tym stanowisku zarabia powyżej 13 000
zł brutto.
 Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku doradcy kredytowego mieści się najczęściej
w przedziale od 3000 zł do 5500 zł brutto.
 Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku specjalisty do spraw weryfikacji zdolności
kredytowej mieści się najczęściej w przedziale od 2800 zł do 4600 zł brutto. Co czwarta osoba na
tym stanowisku zarabia powyżej 4600 zł brutto.
 Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku specjalisty do spraw analizy ryzyka mieści się
najczęściej w przedziale od 4600 zł do 8500 zł brutto.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
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https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista bankowości możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem
technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z dysfunkcjami kończyn dolnych oraz górnych (05-R), także uniemożliwiającymi swobodne
poruszanie się, jednak niewykluczającymi możliwości obsługi komputera,
 z dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), które mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcjami narządu słuchu (03-L), które mogą być skorygowane aparatem słuchowym
(w przypadku co najmniej jednego ucha) w sposób umożliwiający swobodne porozumiewanie się.
Nie ma istotnych przeszkód, żeby ten zawód wykonywany był przez osoby z niepełnosprawnością,
z wyłączeniem niepełnosprawności wykluczającej możliwość kontaktów z innymi ludźmi oraz
niepełnosprawności intelektualnej, która może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie
z oczekiwaniami pracodawcy oraz klientów.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.











Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 613).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1771).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym
– poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).

Literatura branżowa:





Dobosiewicz Z.: Wprowadzenie do finansów i bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe.
Poltext, Warszawa 2010.
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.): System finansowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
Zawadzka Z., Jaworski W.L. (red.): Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa 2008.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:







Artykuł dotyczący planowania kariery w bankowości:
https://kariera.sgh.waw.pl/aktualnosci/planowanie-kariery/kariera-jak-w-banku
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Forum Warszawskiego Instytutu Bankowości: http://rada.wib.org.pl/info-33
Informacje dotyczące Dyplomowanego Pracownika Bankowego:
https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/kwalifikacje-zawodowe/dpb-kwalifikacja-kursyzakres-wiedzy-egzamin-perspektywy
Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Maklerzy_papierow_wartosciowych_egzaminy/Info
rmacje_dotyczace_egzaminow
Informacje dotyczące Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB:
https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/kwalifikacje-zawodowe/europejski-certyfikatbankowca-zakres-wiedzy-egzamin-perspektywy
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Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/s/4100_Specjalista_ds_bankowo__ci.pdf
Portal Wynagrodzenia.pl (Sedlaka & Sedlak): https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabiadoradca-finansowy
Portal Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/standardykwalifikacyjne/egzaminy
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKKB):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-bankowego-srkb
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Akredytywa

Definicja
Instrument ułatwiający bezgotówkowe rozliczenie
międzynarodowych transakcji handlowych.
Akredytywa jest to pisemne zobowiązanie banku
importera do wypłacenia wskazanemu
beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty
pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem
dostarczenia do banku pośredniczącego przez
beneficjenta dokumentów, które odpowiadają
wymogom akredytywy.
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2

Analiza fundamentalna

3

Analiza kredytowa

4

Analiza
techniczna (analiza
wykresów)

5

Bankowy papier
wartościowy

6

Baza danych

7

Biuro Informacji
Kredytowej S.A. (BIK)

8

Falsyfikat

9

Hurtownia danych

Jedna z podstawowych technik analizy stosowana na
rynku kapitałowym. Jej celem jest analiza kondycji
ekonomicznej badanej spółki w celu dokonania
wyceny jej wartości. W analizie fundamentalnej
uwzględnia się takie czynniki jak: analiza
makrootoczenia, analiza sektora lub sektorów,
w których działalność prowadzi spółka, analiza
ogólnej sytuacji spółki, analiza finansowa spółki oraz
wycena spółki (przeprowadzana różnymi metodami).
Do przygotowania analizy fundamentalnej
wykorzystuje się informacje między innymi z
prospektu emisyjnego, okresowych raportów spółki,
analiz rynkowych oraz prognoz zarządu spółki lub
analityków fundamentalnych.
Służy badaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy
i stanowi podstawę do oceny ryzyka kredytowego
związanego z udzieleniem kredytu danemu
podmiotowi.
Zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych
cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy
surowców na podstawie analizy kształtowania się
cen w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest
wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia
inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego
papieru wartościowego, waluty lub surowca.
Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne
oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średnia
ruchoma oraz odchylenie standardowe (miara
zmienności). Analizie podlegają przede wszystkim
dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na
rynku danego papieru wartościowego, waluty lub
surowca.
Dłużny papier wartościowy emitowany wyłącznie
przez bank na podstawie przepisów ustawy – Prawo
bankowe w celu pozyskania dodatkowych środków
pieniężnych.
Zbiór wzajemnie powiązanych danych,
przechowywanych w pamięci komputerów
i wykorzystywanych przez programy użytkowe
instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie
i modyfikowanie tych danych.
Biuro Informacji Kredytowej S.A. to największy w
kraju zbiór danych o klientach indywidualnych
i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek
pozabankowych. BIK to przedsiębiorstwo założone
przez Związek Banków Polskich i prywatne banki,
którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i
udostępnianie danych dotyczących historii
kredytowej klientów w celu szybkiej weryfikacji ich
zdolności kredytowej.
Podrobiony dokument, pieniądz lub sfałszowane
dzieło sztuki.
Dynamiczna infrastruktura, która łączy bazy danych,
oprogramowanie i sprzęt w zintegrowaną całość
zmieniającą się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
Konstrukcja hurtowni danych składa się z trzech
obszarów: jądra systemu, perspektywy operacyjnej
oraz perspektywy menadżerskiej.
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10

Klient wewnętrzny

11

Klient zewnętrzny

12

Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF)

13

Narodowy Bank Polski
(NBP)

14

Ryzyko finansowe

15

Ryzyko kredytowe

16

Ryzyko operacyjne

17

Scoring kredytowy

Pojedyncza komórka organizacyjna, proces, a nawet
cały obszar funkcjonalny analizowanego
przedsiębiorstwa, który czerpie korzyści i informacje
niezbędne do wykonywania powierzonych mu
obowiązków z wyników pracy innej komórki. Bierze
on także czynny udział w kreowaniu łańcucha
wartości. Do klientów wewnętrznych zaliczani są
także przełożeni i ich podwładni jako uosobienie
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
Podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej
konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji oraz
nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie
tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne
i jednostki administracji publicznej dokonujące
zakupów towarów i usług oferowanych na rynku.
Komisja Nadzoru Finansowego – organ sprawujący
nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem
kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym,
nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług
płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego
oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym
Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania
określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym
Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.
Wymienione akty prawne gwarantują niezależność
NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy
podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku
banków oraz centralnego banku państwa.
Tu rozumiane jako ryzyko rynkowe (ryzyko
poniesienia strat na pozycjach bilansowych
i pozabilansowych na skutek zmian cen rynkowych,
stóp procentowych, kursów wymiany walut oraz
wartości cen akcji) oraz ryzyko płynności (zagrożenie
podmiotu gospodarczego utratą zdolności do
terminowego wywiązywania się z zobowiązań
płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych
kosztów).
W bankowości – ryzyko związane z niewywiązaniem
się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej
z bankiem umowy obowiązku spłaty kredytu. Ryzyko
kredytowe oznacza niebezpieczeństwo,
iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych
w umowie, narażając kredytodawcę na stratę
finansową.
Ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych
transakcjach, ryzyko strat wynikające
z niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy
czym ryzyko operacyjne nie jest związane
bezpośrednio ze zmiennością rynku bądź zdolnością
kredytową kontrahentów. Często twierdzi się, że do
tego ryzyka zalicza się wszystko, co nie zostało
sklasyfikowane jako inne rodzaje ryzyka.
Metoda oceny wiarygodności podmiotu (zwykle
osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa) ubiegającego
się o kredyt bankowy. Wynik scoringu kredytowego
jest zwykle przedstawiany w postaci punktowej – im
więcej punktów, tym większa wiarygodność
kredytowa potencjalnego kredytobiorcy.
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18

Zastaw

Ograniczone prawo rzeczowe, które służy
zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności.
W sytuacji braku możliwości zaspokojenia
wierzyciela przez dłużnika, wierzyciel ma prawo do
sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie
egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej
sumy.
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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