ibaf.edu.pl
IBAF jest również wydawcą Finansowego Kwartalnika Internetowego „e-Finanse”, skierowanego zarówno do kadry naukowej,
jak i praktyków działających w branży finansowej. Decyzją MNiSW
za publikację artykułu naukowego w FKI (e-Finanse), autor otrzymuje 14 punktów. Publikacje ukazują się wyłącznie w języku angielskim i są one ogólnodostępne.

Aktualny numer dostępny na stronie www.e-finanse.com

Dysponujemy nowoczesnym Laboratorium Finansowym
– specjalistyczną salą o charakterze dealing roomu zaprojektowaną i wyposażoną w innowacyjny sposób mający umożliwić
realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych. Projekt
Laboratorium Finansowego IBAF jest wzorowany na najlepszych
światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających
na prowadzenie edukacji finansowej na najwyższym, światowym
poziomie.

Analizy
Ekspertyzy
Badania
Szkolenia
Doradztwo

Instytut Badań
i Analiz Finansowych
Wyższej Szkoły Informatykii Zarządzania
w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, pokój RA50
35-225 Rzeszów

Sięgnij po

wiedzę ekspertów.
Jesteśmy grupą ludzi
podchodzących z pasją
do każdego zadania.

tel. +48 17 86-61-185 | fax +48 17 86-61-222

www.laboratorium-finansowe.pl

e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl

www.ibaf.edu.pl
wsiz.rzeszow.pl

Lubimy wyzwania | dbamy o szczegóły.

Utworzony w 2010 roku IBAF jest
innowacyjną, dynamicznie rozwijającą się jednostką naukową działającą
w strukturach organizacyjnych WSIiZ
w Rzeszowie.

działalność
naukowo-badawcza

doradztwo
i edukacja

eksperci i specjaliści

Oprócz działalności naukowo-badawczej zajmujemy się doradztwem oraz edukacją w dziedzinie
szeroko rozumianych finansów. Są wśród nas specjaliści z finansów publicznych, ubezpieczeń, finansów
przedsiębiorstw oraz rynków finansowych.
Wokół Instytutu skupiamy również ekspertów
z wielu innych dziedzin powiązanych z tematyką finansową, w tym m.in. specjalistów z zakresu podatków, prawa gospodarczego, HR i zarządzania. Taki
kapitał wiedzy zapewnia szerokie wsparcie zarówno
dla instytucji publicznych, jak i biznesu.

Zespół IBAF

Działalność
naukowo-badawcza

Szkolenia
dla biznesu

//
//
//

Analiza rynku według zadanej specyfikacji

Metody oceny opłacalności inwestycji

//
//
//

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

//
//
//
//
//
//
//
//

Zarządzanie finansami w służbie zdrowia

//

Szkolenia „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb

//

Analiza dokumentów budżetowych
(np. ocena projektu budżetu)

//
//
//

Organizacja procesu budżetowego

//
//
//
//
//

Mierzenie jakości usług publicznych

Raporty branżowe
Analiza ekonomiczno-finansowa
oraz analiza strategiczna
Projekty o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym
Diagnozy oraz ekspertyzy na zadany temat

Szkolenia
dla JST
//
//
//

Analiza sytuacji finansowej JST

//

Organizacja udziału mieszkańców
w pracach budżetowych

//

Komunikacja z radnymi w sprawach budżetowych

Wdrażanie metod budżetowania zadaniowego
Komunikacja z mieszkańcami
w sprawach budżetowych

Wycena przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w praktyce
Finanse osobiste z elementami matematyki finansowej
Podstawy inwestowania
Struktura kapitału i polityka
dywidendowa przedsiębiorstwa
Pomiar i ocena finansowych wyników
działalności przedsiębiorstwa

Metody konstrukcji WPF JST

analizy, ekspertyzy,
consulting

doświadczenie
i profesjonalne zaplecze

Oferujemy szeroki wachlarz usług – od specjalistycznego consultingu po różnorodne ekspertyzy
i analizy. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia
edukacyjne, w tym nasze specjalistyczne Laboratorium Finansowe – profesjonalny symulator dealing
roomu. Ciągły rozwój naukowy oraz bogate doświadczenie ekspertów IBAF sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych
projektów.

Organizacja urzędu (audyt organizacyjny)
Audyt informatyczny urzędu
Organizacja kontroli zarządczej w zakresie finansów
Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie Instytutu www.ibaf.edu.pl.
Zlecenia realizowane są przez nas fachowo, rzetelnie i terminowo. Zapraszamy do współpracy.

Lidia Wójtowicz,
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

dr Tomasz Skica
Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF oraz Kierownik Katedry Finansów WSIiZ. Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Redaktor tematyczny Finansowego Kwartalnika
Internetowego e-Finanse. Trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów
monografii, opracowań i raportów analitycznych, a także strategii i programów w obszarze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego.

dr Jacek Rodzinka
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów
w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności
klientów. Autor lub współautor ponad czterdziestu publikacji oraz wielu raportów, ekspertyz i strategii rozwoju. Trener
i konsultant współpracujący zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami, wykładowca Szkoły Giełdowej.

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami
Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo.
Ukończyła roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim,
rosyjskim i ukraińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw.
Tematyka doktoratu dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy dyskryminacyjnej.

Z każdym kolejnym rokiem grono naszych klientów stale się powiększa. Z usług IBAF korzystały jednostki publiczne (w tym
m.in.: Urząd Miejski w Rzeszowie, Urząd Miejski w Mielcu, Urząd Gminy w Świlczy, Urząd Miejski w Tyczynie, Urząd Miejski
w Leżajsku, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), jak również liczne przedsiębiorstwa (w tym m.in.: WSK PZL- Rzeszów S.A., Stomil Sanok S.A., Rzeczpospolita S.A., Ropczyce S.A.,
ADAMET-NIEMET Sp. z o.o., Wikana S.A. oraz inni).

„Opracowanie wykonano z należytą starannością, zgodnie
z wymogami umownymi. Zespół badawczy wykazał się bardzo
dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem
w zakresie analiz finansowych i prognozowania potencjału
inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego oraz
sprawną organizacją pracy. Współpracę z zespołem oceniam
wysoko i uważam, że jest on godny polecenia jako partner rzetelny i odpowiedzialny.”

Ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (1984), od 2003 roku
prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2011 - 2013 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, aktualnie pełni funkcję radcy prezesa NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem
lub współautorem ponad 130 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 30
publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Metody konstrukcji tabel finansowych
dla strategii rozwoju JST

IBAF dla biznesu
szeroki wachlarz usług

prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

„IBAF wykonał umowę terminowo z należytą starannością
oraz profesjonalizmem. Stwierdzam, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, jako kontrahent
jest godna polecenia do wykonywania tego typu ekspertyz.”
Marek Ustrobiński,
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek Ekonomia. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania w ochronie zdrowia. Autorka i współautorka publikacji
z zakresu finansów w opiece zdrowotnej, w tym monografii i opracowań.

mgr Joanna Podgórska
Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze
Finansów WSIiZ w Rzeszowie. Zastępca Redaktora Naczelnego Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania kosztami
i efektywnością w służbie zdrowia, zarządzania ryzykiem, technik sprzedaży i negocjacji, kulturowych uwarunkowań negocjacji, a także technik manipulacji i wywierania wpływu.

