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dlaczego PicM associate (PicMa)?

Skuteczna analiza kredytowa wymaga łączenia tradycyjnych umiejętności 

analitycznych, kreatywności, swoistej innowacyjności w myśleniu z dobrą 

znajomością otoczenia biznesowego.

Nowoczesny credit manager nie zapominając o swojej funkcji ograniczania 

ryzyka finansowego, dostarcza narzędzi do bezpiecznego zwiększania sprzedaży, 

wie również jak rozmawiać nie tylko o wskaźnikach finansowych, ale także 

o sytuacji w branży czy tendencjach rynkowych.

Technologia daje wyrafinowane narzędzia, które eliminują monotonną i nudną 

część pracy, ale jednocześnie wymagają od zarządzających należnościami 

dostarczania pogłębionej analizy i wyciągania wniosków przynoszących 

konkretną wartość dodaną dla biznesu swojego przedsiębiorstwa.

W złożonej gospodarce i niepewnych czasach, jak nigdy wcześniej ważne 

jest łączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżnią one 

dobrego zarządzającego należnościami łatwością sprawnej, skutecznej, 

odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji wyznaczonych zadań.

Oferta PICM pomaga w kształtowaniu kluczowych kompetencji credit managera, 

czyli zarządzającego należnościami handlowymi.

Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma edukacyjno-networkingowa 

dla zarządzających należnościami oraz kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie (Credit 

Managerów). celem PicM jest dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu 
kupieckiego.

teraz oferta Polskiego instytutu credit Management dostępna jest w ramach 
członkostwa PicM associate (PicMa).

Strefa credit Managera

w ramach PicM associate, po zalogowaniu się na stronie PicM, otrzymują Państwo dostęp 
do wirtualnej Strefy credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia. 
cały czas pracujemy nad poszerzeniem oferty dla członków PicM associate (PicMa)!
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wiedza
Masz dostęp do pełnej wiedzy w jednym miejscu w postaci 

biblioteki książek i artykułów

e-Learning
Możesz uczyć się wygodnie, bez wychodzenia z domu

kalkulatory
Praktyczne i przejrzyste kalkulatory pomocne na co dzień 

w pracy

eanaliza
Jedyne w Polsce narzędzie pełnej analizy kredytowej na bazie 

eSprawozdań z KRS

PicM risk index ©
Uzupełnij analizę wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa  

o miarę ryzyka branżowego

 

networking online
Dziel się swoimi przemyśleniami i zobacz co sądzą inni

 

Modele dyskryminacyjne
Dowiedz się jak szybko przewidzieć ryzyko niewypłacalnosci

naviexport
Credit management na rynkach globalnych

co można znaleźć w Strefie credit Managera?

kontakty międzynarodowe
Możliwość nawiązywania profesjonalnych kontaktów, wymiany 

doświadczeń i informacji z Credit Managerami w Europie,  

i na świecie, poprzez struktury Europejskiej Federacji Organizacji 

Credit Management (FECMA), do którego należy PICM

akronim PicMa
Wyróżnij się na rynku pracy, potwierdź swoje kompetencje  

i pokaż profesjonalne kwalifikacje dodając do nazwiska litery 

PICMa potwierdzające członkostwo w PICM. To jedyne 

na polskim rynku potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

certyfikat członkostwa PicMa
Certyfikat członkostwa PICM Associate (PICMa) potwierdza Twoją 

przynależność do europejskiej społeczności credit managerów. 

Zademonstruj swój profesjonalizm, ciągłe doskonalenie 

zawodowe i zaangażowanie w pracy

credit Manager Magazine
Pełne wydanie w formie papierowej bez opłat kwartalnika Credit 

Manager Magazine. Najważniejsze trendy gospodarki polskiej  

i światowej, które pomagają minimalizują koszty nieściągalnych  

należności

i wiele więcej…

czy rozwój zawodowy 
jest dla ciebie ważny? 

zwiększaj swoje 
kompetencje 
i poszerzaj wiedzę!
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wystarczy, że zarejestrujesz się 
na stronie PicM i już możesz korzystać!

jakie są koszty?
Pierwszy rok członkostwa PICMa jest bezpłatny!

Kolejny rok to roczny abonament w kwocie 500 zł za osobę

elastyczność
Członkostwo w PICM to pełna elastyczność 

– możesz zrezygnować w każdej chwili

Masz pytania?
Czekam na Państwa pytania! 
Proszę o kontakt na rdyrcz@picm.pl

Gdzie można znaleźć Strefę credit Managera?
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PicM associate (PicMa) zaloguj się do Strefy credit Managera
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