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P odczas spotkania z udziałem przedstawicieli banków 
i szkół wyższych, certyfikaty samodzielnego i dyplo-
mowanego pracownika otrzymało 221 osób. System 

standardów kwalifikacyjnych istnieje od 1997 r., dotychczas 
przyznano ponad 16 tysięcy dyplomów. Aby uzyskać certy-

fikat, należy zdać egzamin, kursy i szkolenia przygotowują-
ce prowadzą instytucje akredytowane przy ZBP. Kandydat 
musi posiadać doświadczenie pracy w banku lub w innej 
instytucji finansowej. Do otrzymania niższego stopnia – Sa-
modzielnego Pracownika Bankowego wymagany jest dyplom 

Szukajcie więcej światła
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W warszawskim 
Centrum Nauki 
Kopernik odbyła 
się 45. uroczystość 
wręczenia certyfikatów 
Związku Banków 
Polskich w ramach 
Systemu Standardów 
Kwalifikacyjnych 
w Bankowości Polskiej.  
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ukończenia studiów na kierunku finanse i bankowość lub 
finanse i rachunkowość oraz roczny staż pracy. 

Włodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu 
ds. Standardów Kwalifikacyjnych BP, składając gratulacje 
zdobywcom certyfikatów podkreślił, iż uzyskanie profesjonal-

nych kompetencji to szansa na dalszy rozwój ścieżki kariery 
zawodowej. – Jesteście w elitarnej grupie osób, które otrzymały 
certyfikat bankowca. To powód do satysfakcji, szczególnie teraz 
w czasach niepewności, gdy trzeba uczyć się szybko, bo świat nie-
ustannie się zmienia. W starych krajach Unii Europejskiej usługi 
bankowe stały się powszechnymi, a nawet publicznymi, tak jak 
dostawa energii elektrycznej, ogrzewania czy wody. U naszych 
sąsiadów – Niemców i Francuzów bez dostępu do konta nie 
można wynająć mieszkania czy zapłacić za prąd, nikt nie przyj-
muje gotówki. W badaniach z pierwszej połowy lat 90. rachu-
nek bankowy posiadało 25 proc. Polaków, obecnie jest to już 75 
proc., a prawdopodobnie za 10 lat będzie około 95 proc.  

– Na bankowcach ciąży więc nowa odpowiedzialność – 
zapewnienie należytego wykonywania usługi publicznej. Nie 
dziwmy się, że jak coś w tej sferze będzie działało się źle, to 
klienci zgłoszą pretensje, tak jak mamy je, gdy wysiadają ka-
loryfery albo gaśnie światło. Pewnie nie jest to świetlana per-
spektywa, lecz trzeba ją brać pod uwagę, zarówno w myśleniu 
o przyszłości, jak i w naszej codziennej pracy. Potrzebujemy 
wszyscy więcej światła!  

Certyfikaty poświadczające uzyskanie stopni zawodowych w 45. edycji 
szkoleń wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP i Włodzimierz 
Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych BP. 
W uroczystości uczestniczyli prezesi banków, w których pracują zdobywcy 
certyfikatów.

n  Samodzielny Pracownik Bankowy = egzamin ABC Bankowości (lub 
ukończone studia wyższe czy podyplomowe na kierunkach finanse, 
bankowość, rachunkowość) + roczny staż pracy w banku;

n  Dyplomowany Pracownik Bankowy = egzamin po Studium Bankowości lub 
egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB + 2-letni staż pracy w banku; 

n  Specjalista Bankowy m.in. z zakresu analizy kredytowej i fundamental-
nej, operacji bankowych krajowych i zagranicznych oraz marketingu 
bankowego = egzamin na Specjalistę Bankowego i posiadanie stopnia 
Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

SEKRETARIAT SYSTEMU STANDARDÓW 
ZBP udziela informacji oraz przyjmuje 
wnioski o nadanie stopni zawodowych, tel. 
(22) 48 68 134, faks (22) 48 68 100, e-mail: 
standardy@zbp.pl. Zgłoszenia listowne: 
Sekretariat Systemu Standardów ZBP, ul. 
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Infor-
macje szczegółowe: www.zbp.pl, zakładka 
„Standardy Kwalifikacyjne”.
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BANK I KLIENT: STRATEGIA WSPÓLNEGO WZRASTANIA
Krzysztof Pietraszkiewicz,  
prezes Związku Banków Polskich:
– Żyjemy w czasach turbulencji na rynkach finansowych i przyjdzie nam 
zapewne zmagać się z nimi w przyszłości. Dla banków – instytucji zaufa-
nia publicznego niezwykle ważne są relacje z klientami. Badania wska-
zują, że ufa nam bardzo wysoki odsetek społeczeństwa, porównywalny 
do tego, jakim Polacy obdarzają Kościół katolicki, aczkolwiek w ostatnich 
latach to zaufanie nieco spadło. Jestem przekonany, że sukces naszego 
kraju w dużej mierze będzie wynikiem tego, czy potrafimy zbudować 
odpowiednie relacje między obywatelami i instytucjami publicznymi, 
również między bankami i państwem. To wymaga od wszystkich wielkiej 
odwagi i roztropności. 
– Nie powinna nami zawładnąć siła niepewności. Apeluję, żeby – sięgając 
do pokładów profesjonalizmu, obywatelskiej odpowiedzialności, rzetel-
ności i uczciwości – zbudować strategię wspólnego wzrastania banków, 
które są na dorobku oraz będących w potrzebie finansowej ich klientów, 

indywidualnych, korporacyjnych i lokalnych samorządów. Przyjdzie nam budować rodzimy sektor bankowy jeszcze przez wiele lat, 
ponieważ jest to niekończący się proces w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Kanclerz Merkel ogłosiła właśnie zaawanso-
wanie prac koncepcyjnych nad Europejską Unią Bankową – to wielki projekt, który będzie wymagał stworzenia nowych systemów 
zarządzania i nadzoru, zmian w funduszach gwarancyjnych dla depozytów oraz w wielu instrumentach prawnych. 
– Stoimy również przed potrzebą znalezienia mądrych rozwiązań dla wdrożenia instytucjonalnej ochrony banków spółdziel-
czych. Jestem dobrej myśli, ponieważ przez ostatnie 25 lat potrafiliśmy skutecznie odpowiadać na trudne wyzwania. Zbudo-
waliśmy nowoczesny i bezpieczny sektor bankowy, wspólnie ponosząc odpowiedzialność, ale też wzajemnie wspierając się 
w pokonywaniu problemów, w tym także dotykających naszych klientów. Warto to było czynić, by po latach móc nosić czoło 
wysoko. To, co zrobiliśmy, jest czymś wyjątkowym. Mamy stabilny, dobrze zarządzany system bankowy, potrafimy dobrze 
służyć polskiej gospodarce i Polakom. 



Mądrzejsze przetwarzanie dużych zbiorów danych. 
By zbudować mądrzejszy świat, potrzebujemy inteligentnego 
przetwarzania – dopasowanego do rodzaju zadania, 
zarządzanego w chmurze i – przede wszystkim – 
zaprojektowanego na potrzeby dużych zbiorów danych. 

Jak dużych? Tworzymy dziś 2 i pół kwintyliona bajtów dziennie. 
Oznacza to, że 90% danych na całym świecie zostało 
stworzonych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat. 

Duże zbiory danych niosą ze sobą duże obietnice. Teraz, 
z większą niż kiedykolwiek precyzją, możemy zrozumieć, jak 
działa nasz świat. Możemy również korzystać z zaawansowanych 
technologii, takich jak przetwarzanie strumieniowe. Filtruje ono 
gigabajty danych na sekundę, nieustająco je analizując i decyduje 
o podjęciu odpowiednich kroków – takich, jak wydanie 
ostrzeżenia w czasie rzeczywistym lub przechowanie informacji 
w hurtowni danych do późniejszej analizy. 

Jednocześnie badanie IBM Business Analytics and Optimization 
for the Intelligent Enterprise dowodzi, że dyrektorzy co trzeciego 
przedsiębiorstwa często podejmują decyzje przy braku 
wszystkich niezbędnych informacji. Połowa z nich nie ma dostępu 
do danych potrzebnych do wykonywania swoich zadań. Badanie 
Global CFO Study, przeprowadzone przez IBM Institute for Business 

Value w 2010 roku, pokazuje, że fi rmy, które przodują 
w wydajności fi nansowej i korzystają z rozwiniętych analiz 
biznesowych oraz optymalizacji przewyższają konkurencję. 
Osiągają one o 49% wyższy wzrost dochodów, 
dwudziestokrotnie większy wzrost zysków i o 30% wyższy zwrot 
z poniesionych inwestycji (ROI). 

Dzięki ciągłej analizie danych, organizacje mogą w każdej chwili 
elastycznie się zmieniać i dopasowywać. Producent świeżej 
żywności Sun World International wykorzystuje informacje 
uzyskane ze swoich danych, by zmniejszyć zużycie surowców 
naturalnych o 20%. Dział badań Instytutu Technologii 
Uniwersytetu w Ontario opracowuje techniki analizy 
strumieniowej, które mogą pomóc szpitalom położniczym. 
Analizując 43 miliony strumieni danych każdego pacjenta 
dziennie, pozwolą one na polepszenie wyników badań dzięki 
wykorzystaniu wszystkich możliwych informacji. 

Podczas gdy nasz świat maleje, ilość danych ciągle rośnie. 
Dzięki temu możemy spojrzeć na świat z nowych perspektyw 
i podjąć działania, które sprawią, że będzie on lepiej funkcjonował. 

Razem zbudujmy mądrzejszy świat. Dołącz do nas i zobacz, 
co robią inni na ibm.com/swiat/pl/analityka
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Inteligentne przetwarzanie danych buduje Mądrzejszy Świat: część druga
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