
Wiedza Student powinien poznać:
1. Charakterystykę produktów i usług bankowych niezbędnych do funkcjonowania 
przedsiębiorstw.

2. Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw.

3. Zasady i kryteria ustalania ratingu kredytowego podmiotów gospodarczych

Umiejętności Student powinien umieć:
1. Konstruować ofertę produktów bankowych dla przedsiębiorstw.

2. Dokonać oceny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego
3. Dobrać optymalne źródło finansowania przedsiębiorstwa w zależności od jego sytuacji 
finansowej i warunków zewnętrznych.

Kompetencje 
społeczne Student powinien nabyć:

1. Umiejętność analizy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie produktów bankowych.

2. Znajomość zasad oceny kosztów i korzyści poszczególnych produktów bankowych dla 
przedsiębiorstw.

C. Przedmiotowe efekty uczenia się
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A. Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z obszarami współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, przekazanie wiedzy o usługach i produktach 
bankowych kierowanych dla przedsiębiorstw; przedstawienie procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach; 
omówienie możliwości finansowania zarówno działalności bieżącej jak i inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz ukazanie 
możliwości banku w zakresie lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw i zarządzania gotówką w grupach 
kapitałowych.  

B. Ogólna charakterystyka zajęć (abstrakt)

Rola banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw. Krajowe i zagraniczne operacje rozliczeniowe. Formy 
finansowania działalności przedsiębiorstw (m.in. kredyt, faktoring, emisja dłużnych papierów wartościowych). 
Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych. Elektroniczne formy komunikacji i dystrybucji.



Bankowa obsługa firmy, praca zbiorowa pod redakcją R.Szewczyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002; A.Dahmen, 
P.Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa, 2011; Cz.Mesjasz, Determinanty i modele procesów 
negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem, AE Kraków, 2000; M.S.Wiatr, Zarządzanie indywidualnym 
ryzykiem kredytowym. Elementy systemu,wyd. II, SGH Warszawa 2011; Współczesna bankowość korporacyjna, red.,. A. 
Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2011; J.Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, 2010. 
R.Jagiełło, Bankowość korporacyjna, w: Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod redakcją M.Zaleskiej, Difin, 
Warszawa, 2007 Wybrane pozycje rekomendowane przez wykładowcę.

F. Literatura uzupełniająca

Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki,wyd II zmienione i rozszerzone,red. nauk. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 
2015; Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Znaczenie banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw.

2 Rachunek bieżący jako podstawa rozpoczęcia współpracy z bankiem.

3 Współpraca w zakresie realizacji krajowych operacji rozliczeniowych.

4 Współpraca w zakresie realizacji zagranicznych operacji rozliczeniowych.

5 Kredyt jako główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa.

6 Procedura udzielenia kredytu.

7 Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej.

8 Dyskonto weksli jako forma finansowania działalności bieżącej.

9 Leasing jako forma finansowania działalności inwestycyjnej.

10 Bank w procesie emisji dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw.

11 Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania przedsiębiorstw.

12 Gwarancja bankowa jako forma finansowania pośredniego przedsiębiorstw.

13 Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych.

14 Usługi zarządzania gotówką grupy kapitałowej.

15 Elektroniczne formy komunikacji przedsiębiorstwa z bankiem i oferowania produktów i usług 
bankowych.

16 Bank w procesie finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

D. Tematyka zajęć
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 70% 

ocena z ćwiczeń 30% 

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. naukową M.S Wiatra, wyd. 2 
rozszerzone,Difin, Warszawa 2015. Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego. 
Studia i Prace KES, Warszawa 2015 Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki. red. nauk. M.S. Wiatr, Difin, 
Warszawa 2015, rozdziały: Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem. Krajowe systemy rozliczeniowe i 
rozrachunkowe. Instrumenty polityki makroostrożnościowej. w, Nauki ekonomiczne w XXI wieku : stan obecny i 
perspektywy rozwoju. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 Finanse ,pr. zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, 
Difin, Warszawa 2013 , rozdziały ( jako współautor) : Bank centralny i banki komercyjne, Kryzysy finansowe we 
współczesnym świecie, Rynek kapitałowy. Ponadto publikacje wykazane w poprzednej edycji Informatora oraz w 
bibliografii standardowej współwykładowców / autorów: P. Czapiewskiego, A. Krysiaka, M. Mikołajczyka ( prowadzący 30 
h. konwersatorium), P. Niedziółkę,E. Ślązaka.

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 60 35 60

Wykład 30 14 30

Konwersatorium 30 - 30

Praca samodzielna pod kontrolą 
wykładowcy
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M. Metody prowadzenia zajęć
referaty
dyskusje
udział praktyków

I. Wymiar i forma zajęć
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