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Rola banków w społeczeństwie?

• Kapitałem banków jest zaufanie klientów

• Zaufanie klientów budowane na wiedzy

• „Klient w każdym wieku partnerem dla banku”

Oferta 
banków

Profesjonalizm

dla 

Klienta



Profesjonalizm w praktyce

Profesjonalizm

Wiem

Potrafię

Chcę



Czy pracownicy bankowi są profesjonalni?

• Szacowany budżet banków na szkolenia: ok. 200 mln PLN  
rocznieWiem

• Poziom uregulowania kwalifikacji i wykorzystania 
kwalifikacji rynkowych: niskiPotrafię

• Edukacja finansowa społeczeństwa: BdE, BAKCYL

• Liczne Kodeksy Etyki: ZBP, banki, organizacje branżowe

• Pierwsze doświadczenia w stosowaniu Programów Stałego 
Rozwoju Zawodowego

Chcę

BdE



BdE dla bankowców: nowości w WIB
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Specjalistyczne szkolenia otwarte
Przygotowanie specjalistycznych kompetencji 

potrzebnych do pracy w banku, instytucji 
finansowej

Projekty szkoleniowe zamknięte

Przekazanie precyzyjnie określonej wiedzy i 
umiejętności pracownikom, zgodnie z 
potrzebami danego banku, instytucji 

finansowej 

NOWY

Konkurs BANRISK

Symulator dla bankowców: 

zarządzanie bankiem/ryzykiem

WIB mobilny
Szybkie dostarczanie modułowych treści 

w dopasowaniu do modelu 
funkcjonowania pokolenia YZ



BdE dla bankowców: potwierdzamy kwalifikacje
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Certyfikaty

Przygotowanie i potwierdzanie 
kompetencji zawodowych, w kluczowych 
obszarach biznesowych banku: doradcy 

finansowi, specjaliści ryzyka, dilerzy 
bankowi, controlerzy bankowi

Sektorowa Rama 
Kwalifikacji

dla Sektora Bankowego

Wspólny język i wspólna miara dla 
kwalifikacji bankowych. 

Sektorowa Rada

ds. Kompetencji 

Sektora Finansowego

Badania i rozwiązania dla lepszego 
dopasowania kompetencji pracowników 

sektora do potrzeb pracodawców



Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego
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: reprezentacja sektora finansowego
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14 instytucji finansowych

Alior, BGŻ BNP Paribas, ING, mBank, Pekao, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen, 
BGK, BPS, SGB, BS w Płońsku, PZU, TUW „TUW”

Instytucje publiczne

Ministerstwo Finansów (obserwator), GPW 

6 organizacji branżowych

ZBP, PIU, KZBS, KPF, IDM, IGTE

Reprezentacja wyższe uczelni i edukacji pozaformalnej
KRASP, SGH, UE w Poznaniu, UW, Akademia L. Koźmińskiego, WIB 

3 związki zawodowe

NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum ZZ

Stowarzyszenia branżowe

EFPA Polska



Certyfikaty EFPA: 

nowa ścieżka w odpowiedzi na wymogi MiFID II i potrzeby biznesu



Szkolenia WIB: 

nowa ścieżka w odpowiedzi na certyfikaty EFPA 



Nowy certyfikat EFCB 3E: 

prawo jazdy dla bankowców



Co obiecuje EFCB 3E?

Posiadacz certyfikatu Triple E EFCB będzie potrafił:

SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)

1. Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej

2. Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej

3. Opisać europejską ramę regulacyjną dla sektora bankowego oraz jej wpływ na system bankowy

KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)

4. Zdefiniować i wyjaśnić charakterystykę głównych segmentów klientów i ich potrzeb finansowych

5. Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji

6. Dopasować produkty i usługi bankowe do potrzeb klienta

7. Zidentyfikować podejrzane aktywności i transakcje oraz podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku

8. Podjąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) i nastawione na jakość w granicach swojej roli zawodowej,

pracując samodzielnie lub jako członek zespołu

RYZYKO I COMPLIANCE (27%)

9. Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie

10. Wyjaśnić proces kredytowy, biorąc pod uwagę zasady biznesu i ryzyka

11. Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać, przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku

12. Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z całości systemu kontroli wewnętrznej w banku



Transparentne 
kwalifikacje

i kompetencje

Ochrona 
konsumentów

Transparentność 
rynkowa

Bezpieczeństwo

Konkurencyjność

sektora
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BdE: transparentne, potwierdzone kwalifikacje i kompetencje 

pracowników jako oferta banków dla klientów


