
Najwyższy poziom profesjoNalizmu koNtroli kredytowej



program certyfikacyjny piCm professional© to kompleksowe potwierdzenie 
kwalifikacji zawodowych w zakresie kontroli kredytowej należności 
handlowych oraz zarządzania kredytem kupieckim.

piCm professional© to praktyczne i skuteczne uczenie się, które ma wpływ  
na Państwa karierę oraz na rentowność i sukces Państwa firmy lub pracodawcy. 
piCm professional© pozwala uczyć się od zespołu specjalistów, którzy  
posiadają szeroką wiedzę zawodową i będą dzielić się swoimi realnymi  
doświadczeniami i sukcesami. dzięki temu zdobyta solidna wiedza jest ściśle 
związana z praktyką biznesową.



DLA KOGO?

JAKIE KWALIFIKACJE OBEJMUJE PROGRAM?

CIĄGŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Naukę w ramach piCm professional© może podjąć każdy, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna 
przygodę z biznesem i finansami, czy ma już jakieś doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania 
należnościami handlowymi.

PICM Professional© skierowany jest szczególnie do specjalistów zarządzających należnościami 
handlowymi w przedsiębiorstwie oraz osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę w tym zakresie.
piCm professional© kierowany jest zarówno do firm polskich, jak i korporacji międzynarodowych.

program piCm professional© obejmuje kwalifikacje Certyfikowany Trade Credit Controller PICM© 
oraz Certyfikowany Trade Credit Manager PICM©.

w rzeczywistości ciągłych zmian otoczenia gospodarczego, stałe doskonalenie kompetencji 
zawodowych jest niezbędne dla każdego pracownika. Człowiek i jego umiejętności są kluczowe 
dla każdej firmy i każdego pracodawcy.



Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zrozumienia oraz 
stosowania w praktyce wszystkich pojęć oraz narzędzi niezbędnych 
do codziennego nadzorowania należności handlowych. Controller dba 
o codzienne operacje poprzez gromadzenie danych i informacji, ma mieć 
umiejętność statycznej oraz dynamicznej ich analizy, interpretowania 
bieżącej sytuacji rynkowej kontrahentów wraz z ich analizą kredytową.

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zarządzania zespołem 
controllerów kredytowych (kompetencje zdefiniowane w Certyfikowany 
trade Credit Controller piCm ©) oraz całością procesu order-to-Cash. 
to poziom wyższy certyfikatu, ponieważ na podstawie informacji 
dostarczonej przez controllerów kredytowych, credit manager może 
podejmować optymalne decyzje odnośnie zastosowania polityki kredytowej.
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Certyfikat, który zdobędziesz jest szeroką, pełną i niezbędną wiedzą w zakresie zarządzania 
kredytem kupieckim. kluczowe znaczenie ma nie tylko analiza finansowa, ale szerokie 
zrozumienie bliskiego i dalszego otoczenia klienta, prawo czy umiejętności miękkie.

poza tym musisz wiedzieć, jak zbierać ważne informacje, jakie dane są istotne, jak porównać 
fakty i jakie narzędzia użyć do ich analizy. ważne jest posiadanie wiedzy o przynajmniej 
podstawowych modelach przewidywania niewypłacalności firm. możesz zbudować później 
swoje własne narzędzia, które będą zawierać unikalne charakterystyki twoich kontrahentów, 
a w ten sposób ocena ryzyka będzie dostosowana do specyfiki twojego biznesu.

O PICM

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.

WIECEJ INFORMACJI 
www.picm.pl/dzialalnosc/picm-professional/


