
Jak zdobyć i utrzymać klientów? 
Przewodnik dla Doradców Finansowych

rozwinięcie zawodowego warsztatu pracy Doradcy z Klientem, 
budowa marki osobistej Eksperta, 
członkostwo w aktywnej grupie profesjonalistów skupionych na rozwoju w służbie Klientowi.

Zdobycie Certyfikatu EFPA to: 

Kompetencje Certyfikowanych Doradców zdobyte podczas certyfikacji EPFA Polska są ważnym
narzędziem w codziennej pracy z Klientami. Warto zaznaczyć, iż nie są celem samym w sobie. 
Są po to, aby pozyskać, utrzymać i rozwinąć współpracę z Klientami.



EFPA Polska umożliwia zdobycie 4 certyfikatów, na 4 poziomach.
Każdy z nich dopasowany jest do różnych profili zawodowych.

Wybierz ten odpowiedni dla siebie.
 

4 poziomy certyfikacji

Dla najbardziej doświadczonych Doradców i Planerów
Finansowych, opiekujących się finansami najbardziej

wymagających Klientów, w tym prowadzących
działalność gospodarczą.

Dzięki certyfikatom EFPA rozwiniesz i potwierdzisz kwalifikacje potrzebne do skutecznej pracy Doradcy z Klientami we wszystkich segmentach. 
Jednocześnie wypełnisz wymagania regulacyjne MiFIDII, Wytycznych ESMA dot. wiedzy i kompetencji oraz wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych.

EFPA EIA 

EFPA EIP 

EFPA EFA 

EFPA EFP 

Dla Doradców, którzy chcą wzmocnić swój warsztat
pracy, profesjonalną markę i pracują z Klientami

zamożnymi.

Dla Doradców, którzy szukają atrakcyjnej ścieżki rozwoju w zawodzie
doradcy finansowego i pracują z Klientami segmentu premium.

Dla Doradców, którzy udzielają informacji o podstawowych produktach finansowych 
i pracują z Klientami detalicznymi.



Często pytamy naszych Doradców, jak ważne 
w ich codziennej pracy z Klientami są kompetencje
zdobyte podczas programu certyfikacyjnego EFPA.

Gwarancja jakości.

Wiarygodność,
profesjonalizm,

reputacja i zaufanie 
w oczach Klientów.

EFPA daje pewność
siebie. 

 
Rozumiejąc potrzeby

Klienta, 
w oparciu o dane

otoczenie rynkowe
przedstawiam 

najlepsze rozwiązania
inwestycyjne. 

Pomaga nauczyć Klienta, 
jak działa rynek

kapitałowy, 
jak reagować, gdy coś się

wydarzy, 
ale przede wszystkim

daje perspektywę
budowania silnej,

długoterminowej relacji. 

Aby móc zostać
partnerem dla Klienta, 

a także dać pełne
wsparcie dla innych 

doradców. 

Zdobywasz dość szeroki
zakres wiedzy, od

makroekonomii po
teorię fal Elliota.

Ćwiczysz, jak budować
plan finansowy

dostosowany do potrzeb
klienta.

Udział w programie
EFPA 

to jedno z moich 
najważniejszych

działań
rozwojowych.

Program jest
prowadzony przez

praktyków. Są to osoby
pracujące na co dzień 
w branży finansowej.
Zatem wiedza, którą

dzielą się prowadzący,
jest poparta wieloletnim

doświadczeniem
praktycznym.

Społeczność EFPA -
to grupa, która
wzajemnie się

wspiera, motywuje,
wymienia się

doświadczeniem,
podnosi swoje
kwalifikacje.

Każda instytucja
finansowa, której

zależy na
budowaniu

długoterminowych
relacji z klientami,
powinna zadbać 
o to, aby Doradcy

posiadali
certyfikaty EFPA.

Bycie członkiem
społeczności 
EFPA Polska 
to zaszczyt 
i ogromna

odpowiedzialność.

To jedna 
z najważniejszych 

rzeczy w bankowości
inwestycyjnej.



Wybierz odpowiedni certyfikat dla siebie 

EFPA EFP 

EFPA EIA 

Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA
European Investment Assistant EFPA EIA
Wybierz ten Certyfikat, jeśli kończysz studia i chcesz pracować w sektorze finansowym z Klientami. To również dobry wybór dla
doradców na początku kariery zawodowej. Ten Certyfikat przygotowaliśmy dla pracowników udzielających informacji  o produktach
inwestycyjnych we wszystkich firmach inwestycyjnych. 

EFPA EIP 

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP
European Investment Practitioner EFPA EIP
Wybierz ten Certyfikat, jeśli pracujesz już z Klientami, którzy mogą być zainteresowani produktami
inwestycyjnymi i planujesz swój rozwój w obszarze doradztwa finansowego. Ten Certyfikat kierujemy do
pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej we wszystkich
firmach inwestycyjnych. 

EFPA EFA 

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA 
European Financial Advisor EFPA EFA
Wybierz ten Certyfikat, jeśli chcesz rozwinąć swój profesjonalny warsztat doradcy
finansowego Klienta zamożnego i wzmocnić swoją zawodową markę. Zainteresuj sie tym
certyfikatem, jeśli w Twojej pracy z Klientami stawiasz na jakość relacji, dobrą diagnozę i
monitorowanie potrzeb Klienta oraz produktów, z których korzysta w długoterminowej
współpracy.

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP
European Financial Planner EFPA EFP 
Wybierz ten Certyfikat, jeśli w pracy z zamożnymi Klientami szukasz
możliwości rozwinięcia samodzielnych umiejętności doradczo-
analitycznych, chcesz dobrze rozumieć finanse osobiste Klienta i finanse
prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Aspiruj do Certyfikatu
Plannera Finansowego, jeśli chcesz pokazać najwyższą klasę doradztwa
finansowego. 



Odpowiedzialne inwestowanie ESG nie jest ciekawostką na rynku
finansowym. To fundamentalny trend, który na stałe będzie
kształtował rynek finansowy, w tym kapitałowy na świecie i w Polsce. 

Nowy certyfikat EFPA Polska dla zrównoważonego inwestowania

Nowy Certyfikat EFPA ESG Advisor to odpowiedź na potrzeby nowej generacji klienta 4.0, który
inwestuje swoje pieniądze zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju. Klienta,
zainteresowanego inwestycjami o pozytywnym wpływie na otaczające środowisko,
zmieniającymi na lepsze naszą Planetę.

Każdy otwiera możliwości ważnych działań, które wpłyną w najbliższych dziesięcioleciach na życie
społeczne i gospodarcze, w tym rynek finansowy. ESG staje się wymogiem biznesowym dla firm
szukających kapitału i inwestycji. ESG staje jest kryterium wyboru produktów inwestycyjnych przez
Klientów, szczególnie młodego pokolenia. Kompetencje z obszaru zrównoważonego inwestowania
ESG stają się elementarzem każdego Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA.

odbudowa zaufania do doradztwa finansowego i doradców,
doskonalenie standardów zawodowych doradców finansowych,
Doradcy finansowi jako strażnicy systemu finansowego.

Zaangażowanie EFPA Polska wspiera europejskie cele Unii Rynku Kapitałowego: 

Ochrona Planety, poszanowanie praw człowieka i różnorodności,
odpowiedzialne zarządzanie firmami to trzy wymiary zrównoważonego
inwestowania ESG. 

Potęga odpowiedzialnego finansowania i inwestowania ESG



Certyfikat EFPA ESG ADVISOR 

Niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego dla
Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA. 

To potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie 
z ważnym trendem rynkowym ESG dla Doradców finansowych
aspirujących do standardów EFPA.

znasz fundamenty zrównoważonego inwestowania, 
umiesz przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania,
potrafisz zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym
inwestowaniem, 
profesjonalnie dopasujesz produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.

kluczowe pojęcia, procesy i trendy rozwojowe,
czynniki ESG i ich wpływ na analizę inwestycyjną i wycenę,
strategie i metody inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego finansowania,
budowę zaangażowania dla zrównoważonego inwestowania na poziomie firmy,
zrównoważone fundusze inwestycyjne i inne formy zbiorowego inwestowania,
wiodący przykład zrównoważonego finansowania: zielone obligacje i społeczne obligacje,
krótką analizę innych zrównoważonych produktów,
ramy regulacyjne dla włączenia zasad ESG przez firmy inwestycyjne i doradców
finansowych.

Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza, że:

TO BĘDZIE TWÓJ WKŁAD W LEPSZY ŚWIAT.

Wymagania merytoryczne certyfikatu obejmują:



Zapisy na szkolenie

Jak zdobyć Certyfikat EFPA?
W kilku krokach opowiemy, co trzeba zrobić.

Warszawski Instytut Bankowości
przeprowadza akredytowane szkolenie. 

Zespół trenerów to osoby pracujące na co dzień w
branży finansowej - doświadczeni eksperci-
praktycy. To trenerzy, którzy łączą doświadczenie
rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia
się wiedzą.

Obecnie wszystkie szkolenia prowadzone 
są w formie interaktywnych sesji webinarowych.

EFPA Polska przeprowadza egzamin online, zgodnie z akredytacją EFPA Europa.
Po zdanym egzaminie EFPA Polska przyznaje certyfikaty. 

Przed egzaminem otrzymasz wszystkie informacje na temat przebiegu egzaminu.

Gdyby istniała konieczność powtórzenia egzaminu - można zdać ponownie tę część
egzaminu, z której nie udało się uzyskać odpowiedniej liczby punktów w pierwszym
terminie.

Magdalena Więcek
mwiecek@efpa.pl
+48 694 489 915
ww.efpa.pl

Joanna Grobelny
e-mail: jgrobelny@wib.org.pl
kom.: 664 907 205
www.wib.org.pl

Egzamin Certyfikacja

Po zapoznaniu się z pełnym pakietem
Certyfikowanego Doradcy EFPA Polska, 
w tym Kodeksem Etyki, podpisaniu
dokumentów i dokonaniu obowiązujących
opłat, EFPA Polska przyznaje Certyfikat EFPA
i dokonuje wpisu do Rejestru
Certyfikowanych Doradców EFPA.

EFPA EIA 
(I poziom) 

 
TEST

1 GODZ. 

EFPA EFA 
(III poziom) 

 
2 części: 

TEST jednokrotnego
wyboru - 2 GODZ

 
STUDIUM PRZYPADKU

3 GODZ.

EFPA EFP 
(IV poziom) 

 
2 części: 

TEST jednokrotnego
wyboru - 2 GODZ

 
STUDIUM PRZYPADKU

4 GODZ.
 

EFPA EIP 
(II poziom) 

 
TEST

1,5 GODZ.

Egzamin EFPA ESG ADVISOR trwa 1 godzinę. 
Test zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru. 

mailto:jgrobelny@wib.org.pl


Czy to koniec? 
To początek przygody z EFPA Polska.

Uzyskanie Certyfikatu rozpoczyna przygodę z EFPA Polska. 
Uczestniczysz w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska 
i życiu społeczności EFPA Polska.

Stały rozwój zawodowy jest dziś wymogiem profesjonalizmu każdego doradcy finansowego dbającego
o swój status i przyszłość zawodową. To ciągły proces, którego celem jest systematyczne zdobywanie,
poszerzanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy
zawodowej, oraz utrzymywanie swojej wartości na rynku pracy. Dodatkowo to platforma wymiany
wiedzy i doświadczenia w społeczności EFPA Polska.

W programie SRZ EFPA Polska jest zobowiązany uczestniczyć każdy Certyfikowany Doradca Finansowy
EFPA. Doradca EFPA dba o swój rozwój zawodowy, realizując różnorodne aktywności (np. udział 
w szkoleniach, webinarach, samokształcenie) wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych.

SRZ EFPA Polska jest programem otwartym na różne formy rozwoju i partnerów rynkowych. EFPA
Polska udziela akredytacji dla konferencji, programów szkoleniowych, webinarów i wydarzeń
edukacyjnych służących stałemu rozwojowi zawodowemu doradców finansowych w ramach Programu
SRZ EFPA Polska. Dlatego warto być częścią społeczności EFPA.

Magdalena Więcek
mwiecek@efpa.pl
+48 694 489 915

www.efpa.pl

Joanna Grobelny
e-mail: jgrobelny@wib.org.pl

kom.: +48 664 907 205

www.wib.org.pl

Uczestniczysz w Kongresie Certyfikowanych Doradców EFPA Polska

Doroczny Kongres EFPA Polska to najważniejsze wydarzenie dla środowiska doradztwa finansowego
zapewniające unikatową dawkę wiedzy, świetne ekspertyzy rynkowe. Spotkasz tu wyjątkowych
prelegentów, doświadczysz emocjonujących debat. Niezależnie od tego, czy jesteś Certyfikowanym
Doradcą czy dopiero rozpoczynasz przygodę z doradztwem finansowym możesz dołączyć do
wydarzenia.
Uczestniczysz w Akademii EFPA

Akademia EFPA Polska powstała z potrzeby wsparcia Certyfikowanych Doradców EFPA, pracujących 
z klientami w trudnych warunkach pandemii. Akademia wystartowała w czerwcu 2020 roku ONLINE.
Webinary Akademii są to specjalne wydarzenia rozwojowe skierowane WYŁĄCZNIE do Certyfikowanych
Doradców EFPA Polska.

Jeśli możemy Ci pomóc w podjęciu decyzji o wyborze
najlepszego dla Ciebie Certyfikatu EFPA, napisz do nas lub
zadzwoń. 

mailto:jgrobelny@wib.org.pl

