
3-4 marca 2021 r.  

Centrum AMRON i Związek Banków Polskich po raz pierwszy oferują możliwość skorzystania  

z atrakcyjnej formy dwustopniowego szkolenia on-line, którego absolwenci mogą uzyskać 

Certyfikat Specjalisty Systemu AMRON.  

Użytkownikom, koordynatorom i administratorom Systemu AMRON proponujemy szkolenia, 

których celem jest przekazanie pełnej wiedzy na temat funkcjonalności, obsługi i wykorzysta-

nia Systemu AMRON w codziennej pracy. W związku z panującą pandemią, wprowadziliśmy 

możliwość odbycia szkoleń z Systemu AMRON w formie online. 

Szkolenia online są adresowane do osób pracujących zdalnie – nie wymagają wychodzenia  

z domu i dostępne są z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Taka forma zajęć  

jest wygodna oraz pozwala zaoszczędzić na kosztach dojazdów czy noclegów.  

Zaproszenie do uczestnictwa  

w szkoleniu on-line na Certyfikowanego 

Specjalistę Systemu AMRON  
 

3,6 mln rekordów 



   SZKOLENIE ON-LINE I STOPNIA "FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON"  

Szkolenie przeznaczone dla Użytkowników z sektora bankowego, jak również dla rzeczoznawców,  

pośredników w obrocie nieruchomościami i wszystkich innych zainteresowanych Użytkowników  

Systemu. Celem szkolenia jest przekazanie pełnej wiedzy na temat dostępnych funkcjonalności  

i obsługi Systemu. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną w formie warsztatów - każdy 

Użytkownik samodzielnie loguje się do Systemu i poznaje jego funkcjonalności poprzez praktyczne  

ćwiczenia. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Centrum AMRON, na co dzień zaangażowa-

nych w obsługę Użytkowników oraz rozwój Systemu. 

 

Agenda szkolenia: 

I. WPROWADZENIE  

II. DANE PODMIOTU W BAZIE DANYCH AMRON  

III. WPROWADZANIE  i ZATWIERDZANIE DANYCH 

IV. RAPORTY INFORMACYJNE A, B, H  

V. RAPORTY STATYSTYCZNE i ANALITYCZNE    

 

   SZKOLENIE ON-LINE II STOPNIA "AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ" 

Szkolenie poświęcone jest praktycznym sposobom wykorzystania Systemu AMRON w banku w kontek-

ście wypełniania wymogów nadzorczych. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces pracy  

z kredytem hipotecznym, od etapu rozpatrywania wniosku kredytowego, przez obsługę kredytu  

w trakcie trwania umowy kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, aż po postępowanie  

egzekucyjne. Szkolenie kończy się testem teoretycznym - pozytywny wynik postępowania egzaminacyj-

nego jest jednym z wymogów formalnych uzyskania Certyfikatu i wpisania na listę Certyfikowanych  

Użytkowników Systemu AMRON. 

W ramach zajęć prowadzący - wieloletni praktyk rynku finansowania nieruchomości, dr Jacek Furga, 

Prezes Centrum AMRON przedstawi wyniki Raportu AMRON-SARFiN za IV kwartał 2020 r. oraz prognozy 

rynku mieszkaniowego i kredytowego na rok 2021 uwzględniające  wpływy koronawirusa. 

 

Agenda szkolenia: 

I. RYNEK KREDYTOWY I MIESZKANIOWY  

II. REKOMENDACJE NADZORU BANKOWEGO DOTYCZĄCE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO  

III. WYKORZYSTANIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PRACY Z KREDYTEM  

IV. TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ  
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CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. SYSTEMU AMRON  

Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacjach J oraz S zobowiązuje banki zaangażowane w finansowa-

nie nieruchomości do aktywnego uczestnictwa w międzybankowej bazie danych o nieruchomościach na 

każdym etapie procesu kredytowego.  

Czynności te wykonuje na rzecz banku „niezależny rzeczoznawca”, którym zgodnie z interpretacją KNF  

może być pracownik banku nieposiadający uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowe-

go, pod warunkiem posiadania wiedzy i kompetencji oraz niezależności od procesu decyzyjnego w sprawie 

udzielania kredytu. 

Świadomość możliwości, jakie oferuje System oraz umiejętność aktywnego i efektywnego korzystania  

z jego funkcjonalności w działalności bankowej staje się cenną kompetencją, stanowiącą istotny atut  

pracownika wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych, jak również w decyzjach związanych z planowa-

niem ścieżki rozwoju i wewnętrznych awansach. 

Stąd inicjatywa Centrum AMRON przyznawania Certyfikatów Specjalisty ds. Systemu AMRON. Uzyskanie 

Certyfikatu jest potwierdzeniem doświadczenia w pracy z Systemem AMRON oraz praktycznej znajomości 

jego funkcjonalności oraz możliwości i sposobów wykorzystywania Systemu AMRON dla wypełniania przez 

bank wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. 

Nowe perspektywy przed Certyfikowanymi Specjalistami Systemu AMRON otwierają nowe wytyczne Euro-

pejskiego Nadzoru Finansowego EBA (Guidelines on loan origination and monitoring, EBA/GL/2020/06  

z 29.05.2020 r.), które wejdą w życie 30 czerwca 2021r. i będą dopuszczać wycenę wartości nieruchomości 

mieszkaniowych ze wsparciem modeli statystycznych przez  rzeczoznawców wewnętrznych w banku.   

I tę rolę może pełnić Certyfikowany Specjalista Systemu AMRON! 

Oferta przyznania Certyfikatu dotyczy pracowników wszystkich obszarów/ departamentów bankowych  

zajmujących się obsługą kredytów hipotecznych bądź zarządzaniem ryzykiem bankowym, m.in. departa-

mentów sprzedaży, analiz, ryzyka, administracji kredytowej, zarządzania ryzykiem, windykacji oraz księgo-

wości kredytowej. 

 

Warunki uzyskania Certyfikatu: 

praktyczne doświadczenie w korzystaniu z Systemu AMRON weryfikowane przez Zespół ds. Eksploatacji  

i Rozwoju Systemu AMRON – analiza aktywności Użytkownika w Systemie uwzględniać będzie zarówno  

wykonywane przez Użytkownika czynności (wprowadzanie danych, korzystanie z danych źródłowych, 

umiejętność generowania dostępnych raportów analitycznych i statystycznych) jak i częstotliwość  

korzystania z dostępnych funkcjonalności 

uczestnictwo w dwuetapowym szkoleniu organizowanym przez Centrum AMRON 

pozytywny wynik testu kończącego szkolenie II stopnia  

- pobierz Regulamin przyznawania Certyfikatu Specjalisty ds. Systemu AMRON  

https://amron.pl/strona.php?tytul=certyfikowany-specjalista-ds-systemu-amron
https://amron.pl/images/uploads/1538060414/Certyfikat Specjalisty ds. Systemu AMRON_REGULAMIN.pdf


PRZEDMIOT OFERTY  

Uczestnictwo w szkoleniu on-line z Systemu AMRON ma charakter odpłatny: 

- FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (szkolenie I stopnia). Koszt: 349 zł + VAT 

- AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (szkolenie II stopnia). Koszt: 299 zł + VAT. 

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu I i II stopnia w jednym cyklu, łączna odpłatność za cykl wynosi  

599 zł + VAT.  Standardowy koszt  stacjonarnego szkolenia I i II stopnia w jednym cyklu wynosi 1000 zł + VAT.  

WAŻNE: szkolenia on-line objęte są promocją cenową. Organizator zastrzega sobie zmianę ceny w dowol-

nym momencie.  

Materiały szkoleniowe oraz link do platformy szkoleniowej wraz z dostępami zostaną udostępnione  

na dwa dni przed szkoleniem, przesłane na wskazany w zamówieniu adres mailowy.  

Materiały szkoleniowe stanowią kompendium wiedzy, do którego można powracać również po zakończe-

niu szkolenia. W trakcie szkolenia istnieje możliwość konwersacji z prowadzącym szkolenie. 

Szkolenie on-line prowadzone jest przy wykorzystaniu platformy do komunikacji Skype. Możliwe jest  

korzystanie z komunikatora w przeglądarce, jednak zalecana jest instalacja oprogramowania na kompute-

rze. Kilka dni przed planowanym szkoleniem wysyłana jest do uczestników szkolenia Instrukcja posługiwa-

nia się komunikatorem Skype.  

Ważnym elementem każdego szkolenia jest imienne świadectwo ukończenia szkolenia, wysyłane  

na wskazany adres banku tuż po zakończeniu szkolenia. 

Zachęcamy do śledzenia naszego kalendarza na www.amron.pl, gdzie na bieżąco umieszczamy informacje 

o organizowanych szkoleniach i innych wydarzeniach.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowe-

go (pobierz tutaj) na adres mailowy (info@amron.pl).   

Przypominamy, że istnieje możliwość zorganizowania dedykowanego szkolenia w indywidualnym termi-

nie oraz według indywidualnie uzgodnionego programu. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu  

dwuetapowym  większej grupy osób z jednego banku, istnieje  możliwość  negocjacji cen.  

 

DOMINIKA GOCALIŃSKA 
Specjalista ds. Relacji z Klientami 

Centrum AMRON 

e-mail: dominika.gocalinska@amron.pl 

tel. 22/ 463 47 58 

kom. +48 723 723 797 

KONTAKT I INFORMACJE 
MONIKA GRĄŻAWSKA  

Starszy Specjalista ds. Relacji z Klientami   

Centrum AMRON 

e-mail: monika.grazawska@amron.pl 

tel. 22/ 463 47 59 

kom. +48 723 723 754 

www.amron.pl Centrum AMRON ǀ ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa ǀ info@amron.pl  

https://www.amron.pl/szkolenia.php
https://app3.emlgrid.com/rd.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.amron.pl%2Fstrona.php%3Ftytul%3Dszkolenia-z-systemu-amron%23xTn8%252FVTzES0r47O6knz6EzSm6wnOOE1gbVYL%252B0ebO173BPVn5OI7A6LG%252FZ75mF8uyV5l2y3H9oWjtd36YEtq400%252FeruTome8i2bS4yQaBxCV32oVQr7clazEYUtF4p%252
https://app3.emlgrid.com/rd.htm?url=http%3A%2F%2Fmailto%3Ainfo%40amron.pl&smclient=9ddd945b-5f99-4cb5-9f8a-cff9052e55cd&utm_medium=email&utm_campaign=default&smconv=83ad695c-e087-4259-967a-a852e90cd39a&smlid=6

