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EFPA Polska wkroczyła w 12. rok swojej działalności. W tym czasie ponad 1200 doradców 
finansowych w Polsce uzyskało profesjonalne europejskie certyfikaty zawodowe, 
potwierdzające ich umiejętności. Wprowadziliśmy na polski rynek pełną 4-stopniową ścieżkę 
certyfikacyjną, zgodną z oczekiwaniami Klientów, potrzebami biznesu i nowymi wymogami 
regulacyjnymi MiFID II. Certyfikowani doradcy finansowi EFPA pracują w większości banków i 
innych firm inwestycyjnych na polskim rynku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
W ślad za Dyrektywą MiFID II wdrożyliśmy nowy rynkowy standard odpowiednich kwalifikacji 
pracowników firm inwestycyjnych, tak aby: 

 Wypełnić nowe wymagania regulacyjne w zakresie kwalifikacji autoryzowanych 
pracowników firm inwestycyjnych, 

 Zwiększyć dostęp klientów do profesjonalnych usług doradczych, umożliwiając wzrost 
oszczędności i inwestycji jako zabezpieczenie potrzeb obywateli, w tym na ważne cele 
emerytalne, 

 Poprzez lepiej dopasowane, potwierdzone i wyższe kwalifikacje pracowników firm 
inwestycyjnych przyczynić się do realnej ochrony klientów i większego bezpieczeństwa 
współpracy z klientami, podniesienia przejrzystości rynku i wzmocnienia zaufania do 
usług finansowych i pracowników pracujących w sektorze. 

 

• Alior Bank  
• Bank Pekao 

• Bank Pocztowy 

• BNP Paribas 

• Deutsche Bank 

• DI Xelion 

 

• ING Bank Śląsk 

• Millenium Bank  
• mBank 

• PKO BP  
• Santander Bank   
• i in. 

http://www.efpa.pl/
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Zapraszamy firmy do współpracy i wsparcia działań EFPA Polska na rzecz 
profesjonalnego doradztwa finansowego i edukacji finansowej w Polsce. 
 

MISJA PARTNERSTWA 

 
Koncentrując się na certyfikacji doradców i ekspertów planowania finansowego, Fundacja 
EFPA Polska chce blisko współpracować  z firmami i instytucjami, tak aby: 
 

 Budować szerokie partnerstwo dla skutecznego wdrażania i upowszechnienia wysokich 
standardów zawodowych w branży doradztwa i planowania finansowego, które będą 
gwarantem jakości oferowanych usług i fundamentem wiarygodności sektora i 
zaufania klientów, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

 
 Rozwijać opracowane wzorcowe standardy zawodowe w zgodzie z potrzebami rynku i 

przedsiębiorstw na nim działających, 
 

 Wspólnie tworzyć środowisko, w którym doradca będzie umiał i mógł działać w 
najlepszym interesie klienta. 

 

CELE PARTNERSTWA 

 

 Zakomunikowanie rynkowi i partnerom biznesowym trwałego zaangażowania Firmy na 
rzecz rozwoju profesjonalnego rynku doradztwa finansowego i edukacji finansowej w 
Polsce, 

 Publiczne potwierdzenie przywództwa rynkowego w zakresie poziomu kompetencji 
doradców oferujących produkty Firmy i rzetelności dostarczanych usług, 

 Wsparcie doradców finansowych w stałym rozwoju zawodowym, zgodnym z 
wymaganiami regulacyjnymi, służącym Klientom i sukcesowi rynkowemu Firmy i jej 
partnerów. 

 

Zapraszamy do współpracy w ramach XII Kongresu EFPA Polska ONLINE i 
pakietów partnerskich: 

 Partnera Platynowego,  

 Partnera Złotego,  

 Partnera Srebrnego oraz 

 Partnera Wspierającego.  

 

Pakiety są realizowane na podstawie umowy o współpracy, która określa zobowiązania 
obydwu stron. 
 

http://www.efpa.pl/
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W XI Kongresie EFPA Polska w 2020 r. wzięło udział ponad 1200 uczestników: certyfikowani 

doradcy finansowi EFPA, przedstawiciele ponad 40. firm inwestycyjnych, w tym wiodących 

banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych, reprezentanci instytucji publicznych, izb i 

organizacji zrzeszających, w tym UKNF, Biura Rzecznika Finansowego oraz Giełdy Papierów 

Wartościowych. Publikacje o Kongresie pojawiły się na stronie www EFPA Polska, w 

newsletterze EFPA Polska, na LinkedIN, Facebook, oraz na łamach patronów medialnych 

Kongresu - w Rzeczpospolitej, Gazecie Parkiet, portalu analizyonline, portalu aleBank, 

miesięczniku Bank. Szacujemy, że informacja o XI Kongresie EFPA Polska dotarła do 

kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Dobrym podsumowaniem XI Kongresu jest pokongresowy 

film „Doradztwo finansowe ma moc, aby zmieniać życie ludzi”, dostępny na stronie głównej 

EFPA Polska: https://efpa.pl/ 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.efpa.pl/
https://efpa.pl/


 
 

 

www.efpa.pl                                                                                                              Strona 4 

 
 

 
 

 
 
 

W 2021 roku Kongres EFPA Polska odbędzie się 1 października, po raz drugi ONLINE! 
 
 

http://www.efpa.pl/
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Planujemy udział minimum 1000 uczestników Kongresu. Organizacja Kongresu będzie 
przygotowana na przyjęcie do 2000 uczestników wydarzenia. Kongresowi będzie 
towarzyszyła szeroka promocja w mediach społecznościowych i w sieci partnerskich firm i 
instytucji, przed, w trakcie oraz po Kongresie. Udział w Kongresie daje punkty kwalifikacyjne 
Certyfikowanym Doradcom EFPA w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA. 
 
 

PARTNER PLATYNOWY otrzymuje status Partnera Platynowego EFPA Polska oraz: 

 
 Prawo do wyłącznego posługiwania się określeniem „PARTNER PLATYNOWY XII Kongresu EFPA 

Polska” we wszystkich swoich dokumentach w danym roku, 
 Pakiet brandingowy dla Partnera Platynowego:  

 strona Kongresu,  

 strefa wystawiennicza Kongresu: nagrany webinar, film, materiały firmowe, materiały 
edukacyjne, 

 strona www.efpa.pl, 

  profile społecznościowe EFPA,  

 pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, 
certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji 
publicznych w Polsce, 

 całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 2021;  
 Prawo do 20-minutowego wystąpienia merytorycznego w głównej agendzie Kongresu lub 

udział w panelu ekspertów w głównej agendzie Kongresu, 
 Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami Kongresu, 

w wydzielonym specjalnie czasie w agendzie Kongresu np. (formuła sesji rynkowej z 
zarządzającymi),  

 Prawo do współtworzenia, współfirmowania i poprowadzenia Konkursu Edukacyjnego w 
trakcie Kongresu, 

 Prawo zamieszczenia jednego, merytorycznego artykułu w specjalnym, pokongresowym  
newsletterze EFPA Polska, dystrybuowanym do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych 
doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce, 

   
 Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa w programie XII Kongresu EFPA Polska ONLINE  

przedstawicieli Partnera (dostęp).  
 Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia 

 
Wartość Pakietu: PLN 30.000 netto 
 

 
 Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER ZŁOTY XII Kongresu EFPA Polska” we 

wszystkich swoich dokumentach, 
 Pakiet brandingowy dla Partnera Złotego:  

 strona Kongresu,  

 strefa wystawiennicza: nagrany webinar, film, materiały firmowe, materiały edukacyjne, 

 strona www.efpa.pl, 

PARTNER ZŁOTY XII Kongresu EFPA Polska otrzymuje: 

http://www.efpa.pl/
http://www.efpa.pl/
http://www.efpa.pl/
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 profile społecznościowe EFPA,  

 pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, 
certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji 
publicznych w Polsce, 

 całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 2021;  

 Prawo do udziału w panelu ekspertów w głównej agendzie Kongresu, 
 Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami Kongresu, 

w wydzielonym specjalnie czasie w agendzie Kongresu, w uzgodnionym temacie (np. formuła 
sesji rynkowej z zarządzającymi), 

 Prawo zamieszczenia jednego, merytorycznego artykułu w specjalnym, pokongresowym  
newsletterze EFPA Polska, dystrybuowanym do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych 
doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce, 

 Prawo do współtworzenia i współfirmowania Konkursu Edukacyjnego w trakcie Kongresu, 
 Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa  w programie XII Kongresu EFPA Polska ONLINE 

przedstawicieli Partnera (dostęp) 
 Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia 

 
Wartość Pakietu: PLN 20.000 netto  

 

 
 Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER SREBRNY XII Kongresu EFPA Polska” we 

wszystkich swoich dokumentach, 
 Pakiet brandingowy dla Partnera Srebrnego:  

 strona Kongresu,  

 strefa wystawiennicza: broszura firmowa, materiały edukacyjne, 

 strona www.efpa.pl, 

 profile społecznościowe EFPA,  

 pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, 
certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji 
publicznych w Polsce 

 całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 
2021;  

 Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami 
Kongresu, w toku Kongresu (np. formuła sesji rynkowej z zarządzającymi), 

 Prawo do współtworzenia i współfirmowania Konkursu Edukacyjnego w trakcie 
Kongresu, 

 Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa  w programie XII Kongresu EFPA Polska 
ONLINE przedstawicieli Partnera (dostęp) 

 Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki 
wydarzenia 

 
Wartość Pakietu: PLN 10.000 netto 
 

PARTNER SREBRNY  XII Kongresu EFPA Polska otrzymuje: 

http://www.efpa.pl/
http://www.efpa.pl/
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 Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER WSPIERAJĄCY XII Kongresu EFPA 

Polska” we wszystkich swoich dokumentach, 
 Pakiet brandingowy dla Partnera Wspierającego:  

 strona Kongresu,  

 strefa wystawiennicza (broszura firmowa, materiały edukacyjne),  

 strona www.efpa.pl,  

 profile społecznościowe EFPA,  

 pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, 
certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji 
publicznych w Polsce, 

 Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa  w programie XII Kongresu EFPA Polska 
ONLINE przedstawicieli Partnera (dostęp) 

 Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki 
wydarzenia 

 
Wartość Pakietu: PLN 5.000 netto 
 
 
Wartość pakietu może być przekazana w formie darowizny na działalność statutową 
Fundacji EFPA Polska. 
 
Zarząd EFPA Polska 

PARTNER WSPIERAJĄCY  XII Kongresu EFPA Polska otrzymuje: 

http://www.efpa.pl/
http://www.efpa.pl/

