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SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 
DLA PRACOWNIKÓW 

BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
 OFERTA BODiE



Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie
okresowe dla pracowników Banków
Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej w Banku Spółdzielczym –
okresowe szkolenie dla pracowników Banków 
Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach
wieczystych i hipotece – szkolenie okresowe (z możliwością przeprowadzenia
egzaminu)
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku zgodności, anonimowe
powiadamianie o nieprawidłowościach – obowiązki banku
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF 

"Sztuka skutecznej komunikacji", "Autoprezentacja i sztuka wystąpień
publicznych", "Zarządzanie sobą w czasie"
Warsztaty sprzedażowe: „Techniki sprzedaży produktów bankowych”, „Aktywność
w sprzedaży produktów”, „Profesjonalna rozmowa telefoniczna”
Warsztaty managerskie:  „Zarządzanie zespołem sprzedażowym w banku
spółdzielczym”, „Odwaga Lidera w bankowości”, „Budowanie autorytetu i
przywództwo”, „Trudne rozmowy z pracownikami”

W czasie pełnym wyzwań zachęcamy do inwestowania w najcenniejszy zasób –
LUDZI! Rozwijaj z nami kompetencje pracowników, bo to oni stanowią siłę Banku. 
Chcesz, by pracownicy odnajdowali się w zmianie, różnorodności, niepewności,
byli otwarci na nowości? 
Jeśli tak, skorzystaj z oferty szkoleń zamkniętych BODiE – mogą być one
realizowane w siedzibie banku, innym uzgodnionym miejscu lub zdalnie w formie
e-szkoleń. 

Najpopularniejsze tematy szkoleniowe:

oraz warsztaty rozwojowe:

Na Państwa życzenie również inne tematy szkoleniowe mogą być realizowane
na indywidualne zamówienie banku w trybie on-line lub stacjonarnym.
Poniżej znajdziecie Państwo przykłady niektórych programów szkoleniowych.
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Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar
finansowych i innych przewidzianych ustawą
nakładanych przez organy nadzorcze. 
Pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania
Banku w procederze prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu, co przyczyni się do
ochrony reputacji i wizerunku Banku. 
Obowiązki ustawowe będą pracownikom znane i
prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących
Bankiem przed zarzutem braku staranności w
realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak
również zagrożony jest karą finansową. 

Korzyści:
Uczestnicy przypomną umiejętności
samodzielnego rozpoznawania procederu
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
oraz sposoby rozwiązywania problemów z
tym związanych. 
Spełnienie oczekiwań UKNF – który na
ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał
konieczność odnawiania szkoleń z zakresu
ppp i ft przynajmniej raz na dwa lata.

Cel:

Program szkolenia:
1.   Przypomnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, technik i metod pp i ft.
2.   Przypomnienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
3.   Podstawy prawne obowiązujące Banki  w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
4.   Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft:
- ocena ryzyka klientów,
- ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
- środki bezpieczeństwa finansowego,
-przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
-procedura w Banku,
-szkolenia pracownicze,
-anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
-przekazywanie i gromadzenie informacji,
-zawiadomienia do GIIF,
-szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
-kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.
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Ochrona danych osobowych i tajemnicy
bankowej w Banku Spółdzielczym – okresowe
szkolenie dla pracowników Banków 
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje w zakresie
podstaw bezpieczeństwa informacji w Banku, które
związane są z ochroną informacji podlegających
ochronie na podstawie wymagań prawnych.
Uczestnicy dowiedzą się o podstawach prawnych i
zakresie tajemnicy bankowej, tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz wymagań z zakresu ochrony
danych osobowych. 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, niezbędnej dla
zrozumienia wymagań prawnych dotyczących
ochrony informacji podlegających ochronie w Banku, a
tym samym zapewnienie wyższego poziom
bezpieczeństwa informacji w Banku. 

Program szkolenia:

1. Informacje podlegające ochronie danych w Banku 
a. Tajemnica bankowa – wymagania Prawa Bankowego
b. Ochrona danych osobowych – wymagania RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych 
c. Tajemnica przedsiębiorstwa – wymagania Ustawy i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. Powiązania między poszczególnymi rodzajami danych w Banku Spółdzielczym – klasyfikacja
informacji 
3. Ochrona danych osobowych: 
a. Zasady przetwarzania danych osobowych w Bank 
b. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
c. Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacja 
4. Zarządzania incydentami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń ochrony danych
osobowych
5. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji w Banku 
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych
7. Socjotechnika jako metoda wyłudzania informacji – omówienie zagadnienia na przykładach z sektora
bankowego. 
8. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa. 

www.bodie.pl



Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z
uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i
hipotece – szkolenie okresowe (z możliwością
przeprowadzenia egzaminu)
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Korzyści:
W ramach szkolenia omówiona zostanie praktyka
stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej
przez uczestników rynku kredytów hipotecznych.
Szkolenie obejmować będzie także podstawowe
zagadnienia związane z zabezpieczeniem
hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika
obsługi kredytów hipotecznych. Omówione zostanie
również zagadnienie roszczeń klientów w związku z
spłatą kredytu przed terminem. 

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z
zasadami i trybem reklamowania i oferowania
produktów hipotecznych dla konsumentów oraz
zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy
o kredyt hipoteczny. Po szkoleniu przeprowadzony
zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone
w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym,
którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności
związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin jest
przeznaczony dla osób, które wcześniej go nie
zdawały. 

Program szkolenia:

1.Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2.Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
3.Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
4.Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
5.Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
6.Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
7.Zasady świadczenia usług dodatkowych
8.Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
9.Przebieg procesu finansowania hipotecznego
10.Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
11.Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
12.Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
13.Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14.Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń
hipotecznych
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz
ryzykiem braku zgodności, anonimowe
powiadamianie o nieprawidłowościach –
obowiązki banku
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach
związanych z zadaniami swojego stanowiska
pracy/służbowego. 

Cel:
·Uzyskanie przez uczestników informacji o zakresie
wymagań związanych z zadaniami dotyczącymi
ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności i
anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
na stanowiskach pracy
·Wskazanie problematycznych zdarzeń i zachowania,
które może rodzić ryzyko
·Uzyskanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu w
zakresie ochrony informacji oraz danych osobowych.

Program szkolenia:
1.      Ryzyko operacyjne
1)   Bank jako szczególny rodzaj przedsiębiorstwa
2)   Ryzyko działalności Banku
3)   Czy jest ryzyko operacyjne, jak je rozpoznawać?
4)   Obowiązki komórek organizacyjnych oraz
pracowników Banku związane z zarządzaniem ryzykiem
operacyjnym
5)   Zgłaszanie incydentów ryzyka do rejestru
6)   Samoocena ryzyka dokonywana przez komórki i
jednostki banku
2.      Ryzyko braku zgodności
1)   Czym jest ryzyko braku zgodności, jak je
rozpoznawać?
2)   Polityka zgodności (zasady)
3)   Obowiązki komórki ds. zgodności oraz pracowników
związane z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
4)   Identyfikowanie naruszeń zgodności i
przekazywanie informacji do pomiaru ryzyka braku
zgodności
5)   Zasady etyki i zgłaszanie naruszeń zasad etyki
3. Anonimowe powiadamianie o nieprawidłowościach
1)   Jakie fakty powinny być przekazywane do
wiadomości organów Banku?
2)   Procedura anonimowego powiadamiania o
nieprawidłowościach
3)   Obowiązki pracowników związane z procedurą
anonimowego powiadomienia
4)   Ochrona danych osobowych oraz ochrona osób
dokonujących powiadomienia
5)   Postępowanie następcze po dokonaniu zgłoszenia

Adresaci:
·Obecni i nowi pracownicy Banku, którzy zgodnie z
przepisami prawa, Rekomendacji KNF powinni
przechodzić wstępne oraz cykliczne szkolenia 
·Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do
przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących
zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, ryzykiem
braku zgodności
·Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do
przestrzegania procedury anonimowego
powiadamiania o nieprawidłowościach.
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z
wymaganiami Rekomendacji M KNF 
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku
odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem
operacyjnym.

Cel:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie
uczestników z wymaganiami Rekomendacji M
dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym
podejściem w zakresie zarządzania ryzykiem
operacyjnym. Szkolenie obejmuje także część
warsztatową. 

Program szkolenia:

1. Omówienie wymagań Rekomendacji M KNF
 
2. Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym 

3. Odpowiedzialności - środowisko wewnętrzne 

4. Cykl zarządzania ryzykiem operacyjnym: 
a. Identyfikacja ryzyka 
b. Pomiar ryzyka 
c. Przeciwdziałanie ryzyku 
d. Kontrola i monitorowanie ryzyka 
e. Raportowanie 

5. Podejście procesowe w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym 

6. Raport z ryzyka operacyjnego 

7. Samoocena ryzyka operacyjnego 



Warsztaty sprzedażowe pt. 
„Techniki sprzedaży produktów bankowych”
E-SZKOLENIE

www.bodie.pl

Adresaci:
Pracownicy oddziału w bezpośredniej obsłudze
Klienta, Dyrektor Oddziału, kierownik zespołu
sprzedażowego.

Korzyści:
Korzyści dla organizacji: nabycie wiedzy i
umiejętności które przełożą się na realizację celów
biznesowych banku co przełoży się na wynik
finansowy banku, jakość obsługi klientów, budowanie
relacji i zwiększenie kompetencji. 
Korzyści dla uczestnika: nabycie i utrwalenie wiedzy
w zakresie jakości obsługi klientów, budowania
trwałych relacji z klientami, radzenia sobie z
obiekcjami klientów, usprawnienia komunikacji,
stosowanie metody cross selling ewentualnie up
selling, umiejętności domykania sprzedaży, efektywna
współpraca zespołowa.

Cel:
Doskonalenie umiejętności kształtowania procesu
sprzedaży produktów banku:
·wzmocnienie motywacji pracowników do
wykazywania większej inicjatywy w kontakcie z
klientem
·zrozumienie motywacji klientów, jaką kierują się w
kontakcie z bankiem i jego pracownikami
·ćwiczenie umiejętnej prezentacji produktów
bankowych
·trening prowadzenia rozmów sprzedażowych
·reagowanie na zastrzeżenia
rozpoznawanie swoich mocnych słabych stron –
doskonalenie umiejętności sprzedażowych.

Program szkolenia:

1.  Kształtowanie wizerunku Banku a aktywna sprzedaż
·udział pracowników w kształtowaniu wizerunku firmy
·motywacje i potrzeby klientów, jakimi kierują się w
kontakcie z bankiem (pracownikami banku) – ćwiczenie
w grupach
·rola identyfikacji pracowników z celami sprzedażowymi
banku
·jak budować przewagę konkurencyjną?
·jak klienci podejmują decyzje?
·przejawianie inicjatywy w zakresie aktywnej sprzedaży
2.  Prowadzenie rozmowy sprzedażowej – diagnoza
potrzeb
·     rozmowa telefoniczna – umawianie spotkania
·     skuteczne diagnozowanie potrzeb w kontakcie
telefonicznym i osobistym
·     jak zaciekawić ofertą zadając pytania
·     umiejętność aktywnego słuchania a budowanie relacji
biznesowej
3.   Specyfika prezentacji produktów bankowych
·   model prezentacji oparty na potrzebach
·   język korzyści w prezentacji oferty
·   metody przekonywania i skutecznej argumentacji
·   warsztaty – prezentacja firmy, produktu, usług
dodatkowych
·   indywidualna prezentacja wybranego produktu
bankowego – trening prezentacji 
4.  Techniki pokonywania obiekcji:
·     czym jest obiekcja i jakie są powody jej
przedstawienia?
·     radzenie sobie z zastrzeżeniami
·     warsztaty – skuteczne radzenie sobie z najczęstszymi
zastrzeżeniami
5.  Podsumowanie szkolenia
·informacje zwrotne ze strony trenera
·cele rozwojowe dla uczestnika



Warsztaty managerskie pt. 
„Zarządzanie zespołem sprzedażowym 
w banku spółdzielczym”
E-SZKOLENIE
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Adresaci:
Osoby, które planowane są do objęcia kierowniczego
/dyrektorskiego stanowiska, początkujący
kierownicy/dyrektorzy, jak również osoby
doświadczone.

Korzyści:
Korzyści dla organizacji: nabycie wiedzy i
umiejętności które przełożą się na realizację celów
biznesowych banku co przełoży się na wynik
finansowy banku, zwiększenie kompetencji
pracowników w banku. 
Korzyści dla uczestnika: nabycie wiedzy jak
skuteczniej motywować zespół pracowników,
zintegrować go wokół wspólnego celu, wzmocnić
komunikację i relacje w zespole oraz zainicjować
proces budowania poczucia wzajemnego zaufania. Jak
stworzyć zespół i być liderem/ autorytetem zespołu i
wspierać pracowników.

Cel:
Jeśli kierujesz lub będziesz w niedalekiej przyszłości
kierować zespołem w centrali banku spółdzielczego
lub placówką banku spółdzielczego i chciałbyś
dowiedzieć się jak skuteczniej go motywować,
zintegrować wokół wspólnego celu, wzmocnić
komunikację i relacje w zespole oraz zainicjować
proces budowania poczucia wzajemnego zaufania,
czyli pracować, tak, aby być efektywniejszym,
zapraszamy Cię na szkolenie.

Program szkolenia:

1.   Rola managera na stanowisku kierownika/dyrektora
w banku spółdzielczym. Misja stanowiska.
2.   Kompetencje na stanowisku kierownika/dyrektora w
banku spółdzielczym.
3.   Kluczowe obszary odpowiedzialności.
4.   Zachowania kierownika/dyrektora, a wartości banku
spółdzielczego, bankowości spółdzielczej.
5.   Zarządzanie zespołem.
6.   Planowanie pracy na stanowisku
kierownika/dyrektora.
7.   Rola w procesie określenia zadań, celów i dążenia do
ich realizacji.
8.   Delegowanie – jak dzielić się obowiązkami ze
współpracownikami?
9.   Rola w motywowaniu pracowników.



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Cena każdego szkolenia jest ustalana indywidualnie dla każdego
banku w zależności od ilości uczestników i zakresu programowego.

Nota prawna: 
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 ze zm.). 
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany ani opracowywany w całości jak i w części bez
uprzedniej zgody Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie wykorzystane w dokumencie
są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. 
Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w szczególności podane ceny nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były
kompletne i prawidłowe. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami lub
nieścisłościami w niniejszym dokumencie. 
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Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z nami: 

Katarzyna Stempel
+48 600 450 122
k.stempel@bodie.pl

Fatima Mojzykiewicz
+48 608 522 994
f.mojzykiewicz@bodie.pl 

Małgorzata Migas
+48 511 769 808 
m.migas@bodie.pl 

Iryna Lutska
+48 505 459 553
i.lutska@bodie.pl

Julita Włodarska
+ 48 608 386 349
j.wlodarska@bodie.pl

Irena Pawełczak
+48 784 412 107
i.pawelczak@bodie.pl 
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