
 
 
 
 

Credit Suisse jest wiodącym na świecie bankiem oferującym usługi finansowe w zakresie bankowości 
prywatnej, inwestycyjnej i zarządzania aktywami. Credit Suisse jest obecny w Polsce od roku 2007 i od tamtej 
pory intensywnie rozwija swoją działalność w naszym kraju.  
Wrocławskie Center of Excellence Credit Suisse jest jednym z największych pracodawców w sektorze 
finansowym i bankowym na Dolnym Śląsku oraz największą we Wrocławiu firmą sektora usług wspólnych  
i procesów biznesowych. Centrum zatrudnia obecnie ponad 4 tys. pracowników, a tylko w 2013 roku zatrudniło 
ich ponad tysiąc. Co istotne ok. 70% z nich było świeżo upieczonymi absolwentami, w dużej mierze 
wrocławskich uczelni. CoE we Wrocławiu świadczy usługi na rzecz banku Credit Suisse na całym świecie. Są to 
zadania i projekty w obszarze transakcji płatniczych i księgowości, IT, obsługi kadrowej i prawnej, obsługi stron 
intra i internetowych, administracji związanej z obsługą papierów wartościowych oraz wiele innych. Firma 
mieści się w czterech wrocławskich budynkach (Grunwaldzki Center, Green Day, Silver Forum oraz Kameleon). 
 
Politechnika Wrocławska to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce (według Rankingu Szkół Wyższych 
Perspektywy 2015), a jej absolwenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców (2. miejsce  
w rankingu tygodnika Wprost 2014). Kształci się tutaj ponad 34 tys. studentów. Do wyboru mają 33 kierunki 
dostępne na 16 wydziałach - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.  
Politechnika Wrocławska jest także niekwestionowanym liderem patentów, innowacji i wdrożeń, co pokazują 
dane Urzędu Patentowego RP – tylko w ostatnich latach uzyskała prawie 800 patentów. W tym roku uczelnia 
obchodzi swoje 70-lecie. 
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Politechniczna jakość, szwajcarska precyzja 

 
 

We wtorek 13 października dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy 
Politechniką Wrocławską a firmą Credit Suisse. W ramach porozumienia 
przewidziano m.in. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów 
służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.  
 
Obie strony zobowiążą się także do współpracy w zakresie zatrudniania absolwentów 
PWr, organizowaniu praktyk studenckich i kształtowania programów nauczania 
uwzględniających potrzeby rynku pracy. 
 
Umowa zostanie podpisana o godz. 11.00 (sala 126, bud. A-1) przez Rektora 
Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego oraz Angusa Kidda Dyrektora 
Zarządzającego i Senior Executive Manager Credit Suisse Center of Excellence we 
Wrocławiu. 
 

Miesiąc z Credit Suisse na Politechnice Wrocławskiej 
 
Z okazji rozpoczęcia współpracy pomiędzy PWr a Credit Suisse specjalnie dla naszych 
studentów przygotowano cykl wykładów.  
 
Poprowadzą go przedstawiciele szwajcarskiego giganta z branży finansowej. Będą 
opowiadać m.in. o infrastrukturze wspierającej handel papierami wartościowymi na 
największych giełdach świata, zaprezentują główne sposoby zabezpieczania danych 
wewnątrz organizacji oraz omówią rozwiązania, które pozwalają pracownikom wybrać 
prywatne urządzenie do pracy w firmie.  
 
Wstęp na wszystkie siedem spotkań jest bezpłatny, ale obowiązuje internetowa 
rejestracja. Pierwszą prelekcję zaplanowano już na poniedziałek 12 października.  
 

Szczegółowy program można znaleźć na stronie: 
https://www.facebook.com/events/1506734416309164. 

  
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml 


