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Standard Kwalifikacyjny 

 „Dyplomowany Pracownik Bankowy 1 stopnia (DPB I)"  

/opis/ 
 

 

Poniższy Standard Kwalifikacyjny dotyczy ogółu pracowników centrali i jednostek terenowych 

(sprzedaży, zaplecza i wsparcia). 

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy 

główne części: 

1) wiedza, 

2) umiejętności, 

3) postawy (kompetencje społeczne). 

 

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP proces certyfikacji składa się z dwóch 

etapów: 

1) egzaminu organizowanego w ramach Systemu Standardów, 

2) oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub firmę pośrednictwa 

finansowego). 

 

EGZAMIN: 

 

Jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego 

I stopnia jest zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Dodatkowo 

wymagane jest posiadanie przez pracownika min. 2-letniego stażu pracy w sektorze 

finansowym. Egzamin ECB weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe 

umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez 

pracodawcę). 

Nowym elementem jest uzupełnienie egzaminu o elementy sprawdzające niektóre 

umiejętności. W ślad za tym idą wagi przypisane poszczególnym zagadnieniom w następujący 

sposób: 

o wagi dotyczące części egzaminacyjnej (oznaczone kolorem zielonym) służą jako 

wskazówki dla wykładowców oraz zdających w celu określenia ważności wiedzy i 

umiejętności zarówno przy przygotowywaniu kursów, jak i wymagań (pytań) 

egzaminacyjnych. A zatem wiedzy i umiejętnościom przypisana jest waga 100 %, 

o wagi oznaczone kolorem czerwonym określają znaczenie, które powinno być 

przypisane poszczególnym tematom w czasie przeprowadzania szkoleń lub/i przy 

tworzeniu podręczników. One sumują się do 100%. 
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PRACODAWCA: 

 

o weryfikuje część pozostałych umiejętności, 

o weryfikuje postawy (kompetencje społeczne). 

 

Pracodawca musi ocenić oba powyżej wymienione elementy. W celu usystematyzowania 

drugiego etapu uzyskiwania Certyfikatu pracodawca otrzyma standardowy Arkusz Oceny, w 

którym będzie przedstawiał swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika. 

Arkusz Oceny będzie załączony do wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego DPB I.  

Finalna ocena składa się z 3 elementów: 

 

1) wyniku egzaminu ECB, 

2) oceny pracodawcy dotyczącej pozostałych umiejętności pracownika, 

3) oceny pracodawcy dotyczącej postaw pracownika. 

 

Uzyskanie pozytywnej oceny we wszystkich tych trzech przypadkach upoważnia ZBP do 

wystawienia Certyfikatu „Dyplomowanego Pracownika Bankowego I stopnia”. 

 

 

„Dyplomowany Pracownik Bankowy I stopnia" 

/wymagania/ 

 

Weryfikacja tylko na podstawie egzaminu. 

 

 Wiedza i umiejętności -znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w 

dziedzinie bankowości i finansów        100 %  

 

 

I. Wymogi na podstawie „Celów egzaminacyjnych ECB EFCB” 
 

Moduł A: 20% 

Moduł B: 60% 

Moduł C: 20% 

 

A.1.  EKONOMICZNA I FINANSOWA STRUKTURA OBSZARU 

 EUROPEJSKIEGO  6% 

 

A.1.1   GŁÓWNE CECHY EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI 

 

A.1.1.1 Potrafi opisać rolę uczestników procesu obrotu makroekonomicznego, tj. 

gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji finansowych, państwa, 

innych krajów.  

A.1.1.2 Potrafi wskazać główne cechy europejskiej gospodarki, tj. średnie stopy  

wzrostu, bezrobocia, inflacji, stopy procentowe.  

 

A.1.2  FUNKCJA I STRUKTURA SYSTEMU FINANSOWEGO 

 

A.1.2.1 Potrafi opisać ekonomiczną funkcję systemu finansowego.  

A.1.2.2 Potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy rynkiem pieniężnym i kapitałowym.  

A.1.2.3  Potrafi opisać rolę banków i innych instytucji finansowych.  



 3 

 

A.1.3  OTOCZENIE BANKOWE OBSZARU EUROPEJSKIEGO 

 

A.1.3.1 Potrafi opisać narodowy system bankowy i finansowy, jego strukturę i elementy, 

a także jego powiązania z europejskim rynkiem bankowym.  

A.1.3.2 Potrafi zidentyfikować wpływ dyrektyw UE na regulacje bankowe.  

A.1.3.3 Potrafi wytłumaczyć rolę i funkcje władz nadzorczych i innych w ramach 

narodowego bankowego systemu regulacyjnego.  

A.1.3.4  Potrafi określić główne klauzule Nowej Umowy Kapitałowej z Bazylei (NBCA, 

czerwiec 2004).  

A.1.3.5 Potrafi ogólnie wytłumaczyć związki i wpływ rynku światowego na rynek 

europejski.  

A.1.3.6 Potrafi określić główne cechy Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA). 

 

A.2:    POLITYKA MONETARNA NA OBSZARZE EUROPEJSKIM -  

  EUROSYSTEM  14% 

 

A.2.1.1 Potrafi zdefiniować trzy główne funkcje pieniądza i opisać przynajmniej jedną 

z nich.  

A.2.1.2 Potrafi wymienić główne funkcje banku centralnego.  

A.2.1.3 Potrafi wymienić powody uniezależnienia się banku centralnego od rządu.  

A.2.1.4 Potrafi sklasyfikować cele EUM. 

A.2.1.5 Potrafi wskazać zależności pomiędzy EBC, ESBC i Eurosystemem.  

A.2.1.6 Potrafi wskazać dwa ciała decyzyjne EBC i opisać różnice pomiędzy nimi.  

A.2.1.7 Potrafi przedstawić definicję stabilności ceny określoną przez EBC. 

A.2.1.8 Potrafi opisać różnice pomiędzy pierwszym i drugim filarem strategii polityki 

monetarnej EBC.  

A.2.1.9 Potrafi wymienić trzy narzędzia operacyjne EBC służące do wdrażania polityki 

monetarnej.  

A.2.1.10 Potrafi wymienić trzy rodzaje stop procentowych, które składają się na tzw. 

„korytarz” na rynku pieniężnym w strefie euro.  

A.2.1.11 Potrafi opisać stan obecny polityki monetarnej w strefie euro.  

A.2.2   NARODOWY SYSTEM PIENIĘŻNY 

 

A.2.2.1  Potrafi wymienić ciała podejmujące decyzje w narodowym banku centralnym 

  jego kraju i porównać je z Eurosystemem.  

A.2.2.2 Potrafi nazwać i opisać politykę monetarną w jego narodowym banku 

centralnym (jeżeli jego kraj nie jest członkiem Eurosystemu).  

A.2.2.3 Potrafi wymienić instrumenty narodowego banku centralnego służące do 

wdrażania polityki monetarnej.  

A.2.3   INNE SYSTEMY PIENIĘŻNE W UNII EUROPEJSKIEJ 

  Kandydat potrafi nazwać waluty innych państw i wyjaśnić różnice pomiędzy 

  różnymi systemami walutowymi. 
 

A.2.3.1 Potrafi wymienić państwa, w których walutą płatniczą nie jest euro i potrafi 

określić waluty tych państw.  

A.2.3.2 Potrafi wyjaśnić relacje pomiędzy różnymi systemami walutowymi.  
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B.1:   PRODUKTY, KLIENCI, DYSTRYBUCJA I KONKURENCJA 9% 

 

B.1.1.1 Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej.  

B.1.1.2 Potrafi zdefiniować pozycje występujące w bilansie oraz w rachunku zysków 

i strat – dokumentach zawartych w sprawozdaniu rocznym banku podawanym 

do wiadomości publicznej.  

B.1.1.3 Potrafi rozróżnić produkty należące do grupy aktywów lub pasywów pod 

względem stopnia ich płynności i wypłacalności (zbywalności, zapadalności).  

B.1.1.4  Potrafi zdefiniować:  

 Produkty z marżą odsetkową 

 Produkty, za które pobierane są opłaty i/lub prowizje 

 Produkty pozabilansowe 

B.1.1.5  Potrafi przypisać każdy produkt bankowy do odpowiedniej wyżej wymienionej 

grupy zarówno w bilansie jak i rachunku zysków i strat.  

B.1.1.6 Potrafi opisać współzależność między bankami a rynkami finansowymi.  

B.1.1.7  Potrafi zdefiniować rolę banku jako pośrednika w odniesieniu do 

poszczególnych produktów wymienionych w punkcie B1.1.3. 

B.1.1.8 Potrafi wskazać kontrast (sprzeczność) między pośrednictwem a najnowszymi 

osiągnięciami technologicznymi.  

 

B.1.2  KLIENCI 

B.1.2.1  Potrafi opisać, na czym polega segmentacja klientów i przedstawić stosowane 

kryteria segmentacji.  

B.1.2.2 Potrafi powiązać segmentację klientów z ogólną strategią banku.  

B.1.2.3  Potrafi zdefiniować następujące pojęcia:  

 Zachowanie klienta 

 Proces podejmowania decyzji przez klienta 

 Pomiar stopnia satysfakcji klienta 

B.1.2.4  Potrafi opisać koncepcję CRM (Zarządzanie relacjami z klientem) i wyjaśnić 

dlaczego bank ją stosuje.  

B.1.3   DYSTRYBUCJA I KONKURENCJA 

 

B.1.3.1  Potrafi zdefiniować kanały dystrybucji wykorzystywane przez bank.  

B.1.3.2 Potrafi wymienić zalety i wady tych kanałów.  

B.1.3.3  Potrafi opisać, w jaki sposób:  

 Potrzeby klienta 

 Konkurencja 

 Rozwój technologii  

wpływają na rozwój kanałów dystrybucji. 

B.1.3.4 Potrafi opisać rozwój „tradycyjnej” sieci oddziałów i ciągłą potrzebę 

modernizacji.  

B.1.3.5 Potrafi zdefiniować takie pojęcia jak:  

 Finansowy supermarket 

 Franszyza 

 Sprzedaż krzyżowa (wiązana) 

 „Zbieranie śmietanki” 

B.1.3.6 Potrafi opisać główne trendy w bankowości światowej ze szczególnym 

uwzględnieniem bankowości europejskiej.  
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B.1.3.7 Potrafi wyjaśnić pojawienie się para-bankowych konkurentów i obszary ich 

przewagi konkurencyjnej.  

  

B.2:   KLIENT DETALICZNY 21% 

B.2.1   SEGMENTACJA KLIENTÓW DETALICZNYCH 

 

B.2.1.1  Potrafi zdefiniować klienta detalicznego. 

B.2.1.2  Potrafi wymienić najczęściej stosowane sposoby segmentacji klientów. 

detalicznych (pod względem wieku, zamożności, miejsca zamieszkania) 

B.2.1.3 Potrafi opisać cykl życia klienta detalicznego. 

B.2.1.4  Potrafi zilustrować przyczyny przeprowadzania segmentacji klientów 

detalicznych (różne potrzeby i potencjał). 

B.2.1.5 Potrafi wymienić aspekty prawne powstające na skutek zróżnicowania statusu 

prawnego klienta detalicznego. 

B.2.2   PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 

 

B.2.2.1 Potrafi wskazać produkty oferowane klientowi detalicznemu należące do grupy 

produktów z marżą odsetkową i produkty, za które pobierane są opłaty i/lub 

prowizje.  

B.2.2.2 Potrafi powiązać strukturę kosztów i rodzaje ryzyka z klasyfikacją produktów 

i usług oferowanych klientowi detalicznemu. 

B.2.2.3 Potrafi podzielić produkty z marżą odsetkową oferowane klientowi 

detalicznemu na produkty należące do grupy aktywów i pasywów.  

B.2.2.4 Potrafi wymienić przyczyny, dla których klient detaliczny jest zainteresowany 

produktami umożliwiającymi gromadzenie oszczędności. 

B.2.2.5 Potrafi rozróżnić znaczenie pojęć oszczędzanie i inwestowanie.  

B.2.2.6 Potrafi opisać procedury administrowania w przypadku produktów 

oszczędnościowych oferowanych klientowi detalicznemu. 

B.2.2.7 Potrafi wymienić różne produkty kredytowe oferowane klientowi detalicznemu. 

B.2.2.8 Potrafi opisać prawne aspekty zabezpieczeń spłaty kredytów i zdefiniować  

 kilka z nich. 

B.2.2.9 Potrafi opisać proces administrowania kredytami nie-hipotecznymi oferowanymi 

klientowi detalicznemu i jego aspekty prawne. 

B.2.2.10 Potrafi opisać proces udzielania kredytu hipotecznego z uwzględnieniem: 

 Prawnych aspektów cesji praw własności 

 Prawnych aspektów ustanawiania hipoteki 

 Powiązania dochodów klienta z jego zdolnością kredytową 

 Specyfikacji niezbędnych dokumentów i ich kontroli 

 Monitorowania udzielonych kredytów hipotecznych 

B.2.2.11 Potrafi wymienić i opisać usługi rozliczeniowe oferowane klientowi 

detalicznemu. 

B.2.2.12 Potrafi zdefiniować pojęcie i znaczenie rachunku bieżącego.  

B.2.2.13 Potrafi wymienić kilka rodzajów produktów kartowych oferowanych klientowi 

detalicznemu.  

B.2.2.14 Potrafi wyjaśnić, dlaczego rozwój elektronicznych form dystrybucji 

elektronizacja produktów i usług oferowanych klientowi detalicznemu leży 

zarówno w interesie klienta, jak i banku. 
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B.2.3  SEGMENTACJA A PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE KLIENTOWI 

 INDYWIDUALNEMU 

B.2.3.1  Potrafi opisać zależność pomiędzy cyklem życia a zapotrzebowaniem na 

określone produkty i usługi.  

B.2.3.2 Potrafi wyjaśnić znaczenie doradztwa finansowego (doradca klienta). 

B.2.3.3 Potrafi opisać rolę doradcy finansowego.  

 

 

B.3:  KLIENT KORPORACYJNY BANKU 21% 

 

B.3.1  SEGMENTACJA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

B.3.1.1  Potrafi opisać, dlaczego wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ na rodzaj 

oferowanych produktów.  

B.3.1.2 Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób podstawowa działalność przedsiębiorcy kreuje 

różne potrzeby finansowe.  

B.3.1.3 Potrafi zdefiniować różnice pomiędzy działalnością gospodarczą bezpośrednio 

związaną z wykonywanym zawodem i innymi rodzajami działalności 

gospodarczej.  

B.3.1.4 Potrafi wymienić formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.  

B.3.1.5 Potrafi zdefiniować dla:  

 Indywidualnego przedsiębiorcy 

 Spółki  

 Stowarzyszenia 

 Fundacji 

 Władz lokalnych / władz samorządowych różnego szczebla 

aspekty prawne: 

 form własności 

 zakresu odpowiedzialności 

B.3.1.6 Potrafi oszacować, jaki wpływ ma wybór formy prawnej firmy na aspekty 

podatkowe.  

 

B.3.2  PRODUKTY I USUGI OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM 

  Kandydat rozumie, że finanse przedsiębiorstwa to koncepcja całościowa a 

  produkty i usługi bankowe są wpisane w finansową strukturę przedsiębiorstwa. 

 

B.3.2.1  Potrafi wyjaśnić różnicę między produktami standardowymi i produktami 

dostosowanymi do potrzeb przedsiębiorcy.  

B.3.2.2 Potrafi opisać, dlaczego i w jaki sposób rola pośrednicząca banku zależy od  

wielkości danego przedsiębiorcy.  

B.3.2.3 Potrafi rozdzielić produkty i usługi oferowane przedsiębiorcom na produkty 

z marżą odsetkową i te, za które pobierane są opłaty li/lub prowizje.  

B.3.2.4 Potrafi przypisać do danego produktu bądź usługi koszt i ryzyko z nim 

związane.  

B.3.2.5 Potrafi podzielić produkty z marżą oferowane przedsiębiorcy na produkty z 

grupy aktywów i pasywów.  

B.3.2.6 Potrafi wskazać sposoby zarządzania dodatnimi przepływami pieniężnymi 

w przedsiębiorstwie.  
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B.3.2.7  Potrafi wyjaśnić różnicę między klientem indywidualnym a przedsiębiorcą 

w odniesieniu do koncepcji oszczędzania i inwestowania.  

B.3.2.8 Potrafi opisać tzw. Złotą regułę finansowania.  

B.3.2.9 Potrafi zdefiniować produkty kredytowe oferowane przedsiębiorstwom 

w zależności od okresu kredytowania.  

B.3.2.10 Potrafi rozróżnić kredyty podmiotowe od przedmiotowych.  

B.3.2.11 Potrafi zdefiniować następujące produkty:  

 Faktoring 

 Leasing 

B.3.2.12 Potrafi opisać usługi oferowane przedsiębiorcy, za które pobierane są opłaty i 

prowizje.  

B.3.2.13 Potrafi opisać krajowe i zagraniczne (dokumentowe) usługi rozliczeniowe 

dostępne dla klientów instytucjonalnych.  

B.3.2.14 Potrafi opisać rolę banku jako pośrednika dla przedsiębiorcy w odniesieniu do 

akcji i obligacji.  

 

B.3.3   POTRZEBY FINANSOWE A PRODUKTY I USŁUGI 

 

B.3.3.1 Potrafi opisać proces kredytowania i zdefiniować następujące etapy:  

 Rozmowa z klientem 

 Wniosek kredytowy 

 Ocena standingu ekonomiczno-finansowego klienta 

 Umowa kredytowa 

 Zabezpieczenie prawne i klauzule zabezpieczające 

 Monitorowanie kredytu 

 Dodatkowe klauzule zabezpieczające (dobezpieczenie kredytu) 

B.3.3.2 Potrafi opisać różnice i podobieństwa między potrzebami finansowymi klienta 

indywidualnego a przedsiębiorcy.  

  

B.4: KLIENT INSTYTUCJONALNY Z SEKTORA FINANSOWEGO  3% 

 

B.4.1  POTRZEBY FINANSOWE KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 

 

B.4.1.1  Potrafi zdefiniować klienta instytucjonalnego jako podmiot komercyjny.  

B.4.1.2  Potrafi opisać powody, dla których banki i instytucje z sektora finansowego są 

skłonne współpracować ze sobą i potrafi wymienić obszary współpracy.  

 

B.4.2  POTRZEBY FINANSOWE, PRODUKTY I USŁUGI 

 

B.4.2.1  Potrafi opisać rynek międzybankowy.  

B.4.2.2 Potrafi przedstawić sposób zarządzania płynnością banku poprzez rynek 

międzybankowy.  

B.4.2.3  Potrafi zdefiniować znaczenie instrumentów pochodnych.  

B.4.2.4  Potrafi określić wpływ banku centralnego na rynek międzybankowy.  

 

 

B.5: ZARZĄDZANIE POTRZEBAMI, RYZYKIEM I KOSZTAMI  6% 

 

B.5.1  ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI 
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B.5.1.1  Potrafi wymienić i zdefiniować główne składniki aktywów i pasywów banku.  

B.5.1.2 Potrafi rozróżnić płynność od wypłacalności i potrafi opisać współzależność  

pomiędzy płynnością, wypłacalnością a zyskownością.  

B.5.1.3  Potrafi krótko opisać planowanie płynności poprzez analizę pozycji płynności i 

analizę luki.  

B.5.1.4   Potrafi zdefiniować narzędzia właściwe dla zarządzania aktywami i pasywami.  

B.5.1.5  Potrafi określić wymagania kapitałowe istotne przy analizie współczynnika 

  wypłacalności.  

 

B.5.2   ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  

  Kandydat potrafi zdefiniować różne rodzaje ryzyka i sklasyfikować narzędzia 

  ograniczające poszczególne rodzaje ryzyka.  

 

B.5.2.1  Potrafi zdefiniować ryzyko operacyjne i wymienić główne typy ryzyka 

operacyjnego.  

B.5.2.2  Potrafi zdefiniować ryzyko kredytowe.  

B.5.2.3 Potrafi zdefiniować ryzyko rynku i zna narzędzia pozwalające je mierzyć 

i kontrolować.  

B.5.2.4 Potrafi opisać, jaki wpływ na bank ma ją różne rodzaje ryzyka operacyjnego 

i jak mogą być kontrolowane.  

B.5.2.5  Potrafi zdefiniować sposób pomiaru ryzyka kredytowego i wyjaśnić w jaki 

sposób system scoringowy pozwala kontrolować to ryzyko.  

B.5.2.6 Potrafi wyjaśnić, dlaczego klasyfikacja kredytów jest ważnym narzędziem 

monitorowania kredytów.  

B.5.2.7 Potrafi określić ryzyko związane z compliance.  

B.5.3  POŚREDNICTWO 

 

B.5.3.1 Potrafi opisać procesy pośrednictwa i braku pośrednictwa banku i podać 

przykłady.  

B.5.3.2 Potrafi zinterpretować trendy procesów prowadzących do zaniku roli banku jako   

pośrednika.  

B.5.3.3 Potrafi wyjaśnić, dlaczego zawężanie roli pośrednika ma negatywny wpływ na 

dochody  banku i jakie są możliwości zapobiegania temu zjawisku.    

B.5.4   KOSZTY I WYCENA 

 

B.5.4.1 Potrafi wyjaśnić podstawowe zasady wyceny i potrafi opisać jakie są koszty  

pozyskania pieniądza i skąd pochodzą różne kategorie zysku banku.  

B.5.4.2  Potrafi rozróżnić wycenę kosztów stałych od wyceny kosztów zmiennych.  

B.5.4.3 Potrafi wymienić główne rodzaje i przykłady wskaźników referencyjnych 

stosowanych przez banki.  

B.5.4.4 Potrafi opisać związki pomiędzy wyceną produktów bankowych a 

dochodowością klienta.  

B.5.5   ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

 

B.5.5.1 Potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy sprawozdawczością finansową a 

sprawozdawczością zarządczą.  
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B.5.5.2   Potrafi określić rolę i znaczenie, jakie odgrywa sprawozdawczość zarządcza w 

  procesie podejmowania decyzji.  

B.5.5.3 Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wyniki banku i rozumie raporty 

rentowności. 

B.5.5.4 Potrafi opisać wyjaśnić i zinterpretować kluczowe wskaźniki rentowności 

(KPI’s) ROA, ROE, ROI, CIR, RAROC. 

 

B.5.6        MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

  Potrafi określić podstawowe klauzule międzynarodowych standardów  

  rachunkowości, które mają wpływ na bilans banku. 

 

C1  ETYKA 6% 

C.1.1.1  Potrafi opisać pojęcie etyki.  

C.1.1.2  Potrafi zdefiniować czynniki wpływające na myślenie etyczne.  

C.1.1.3  Potrafi powiązać misję firmy z zachowaniem etycznym.  

C.1.2  ETYKA W BIZNESIE 

C.1.2.1  Potrafi zdefiniować pojęcie etyki w biznesie.  

C.1.2.2 Potrafi opisać pojęcie etyki normatywnej oraz czynników, na których się opiera.  

C.1.2.3  Potrafi odróżnić pojęcia etyki normatywnej i analitycznej.  

C.1.2.4   Potrafi pokazać, jak i dlaczego pojęcia takie jak obowiązek, prawa i interesy  

wpływają na myślenie etyczne.  

 

C.1.3  BANKOWOŚĆ I ETYKA 

C.1.3.1  Potrafi opisać relację bank-klient w kategoriach innych niż wynikających z 

umowy bankowej oraz umiejscowić kodeksy zachowania/etyki w tym 

kontekście.  

C.1.3.2 Potrafi zdefiniować pojęcia zaufania i poufności w bankowości oraz opisać 

napięcie pomiędzy tymi pojęciami i komercyjną działalnością bankową.  

C.1.3.3 Potrafi zdefiniować takie terminy jak:  

 Pranie pieniędzy 

 Wykorzystywanie informacji wewnętrznych do własnego inwestowania (ang. 

Insider trading) 

 Mury chińskie 

 Nadużycia rynkowe  

C.1.3.4  Potrafi opisać pojęcie zgodności (ang. Compliance). 

C.1.3.5    Potrafi zinterpretować wpływ zmian dotyczących kultury korporacyjnej oraz 

możliwe skutki w zachowaniach etycznych.  

 

C.2  MARKETING 7% 

C.2.1  Potrafi ogólnie opisać znaczenie marketingu dla banku.  

C.2.2 Potrafi zdefiniować segmentację rynku oraz opisać jej powiązania ze strategią.  

C.2.3  Potrafi powiązać takie terminy jak jakość, satysfakcja klienta oraz lojalność 

klienta. 

C.2.4 Potrafi ogólnie opisać aspekty marketingowe powiązane z bankowością 

detaliczną oraz przedstawić, jak te związki prowadzą do koncepcji bankowości 

prywatnej.  

C.2.5 Potrafi ogólnie opisać aspekty marketingowe powiązane z bankowością 

korporacyjną.  
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C.2.6 Potrafi porównać pojęcia scentralizowanego i zdecentralizowanego marketingu 

w banku.     

C.2.7  Potrafi opisać proces planowania marketingowego.  

C.2.8  Potrafi opisać rolę, jaką oddział pełni w strategii marketingowej banku.  

C.2.9 Potrafi opisać proces monitoringu i kontroli marketingowej na poziomie 

oddziału.  

C.2.10  Potrafi zdefiniować, czym jest marketing mix oraz wymienić zmienne, na 

których jest oparty.  

C.2.11 Potrafi opisać proces marketingu bezpośredniego oraz odnieść go do marketingu 

relacji.  

C.2.12 Potrafi opisać związek pomiędzy marketingiem i systemami. 

informatycznymi/bazami danych dostępnymi w banku.  

 

C.3  ZARZĄDZANIE 7% 

C.3.1  Potrafi zdefiniować planowanie jako funkcję zarządzania i wymienić warunki 

wstępne niezbędne dla efektywnego planowania, jak również opisać hierarchię 

celów w organizacji.  

C.3.2 Potrafi scharakteryzować dwie podstawowe formy struktury organizacyjnej, tzn. 

funkcjonalną i zadaniową.  

C.3.3  Potrafi zdefiniować pojęcie kompetencji do podejmowania decyzji i 

delegowania w organizacji oraz różnicę pomiędzy personelem sprzedażowym 

(“produkcyjnym”) i personelem wsparcia. 

C.3.4 Potrafi opisać, czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi i odnieść ZZL do 

krajowych przepisów dotyczących zatrudnienia.  

C.3.5 Potrafi zdefiniować takie pojęcia jak:  

 Ocena wyników 

 Planowanie kariery 

C.3.6  Potrafi powiązać szkolenie i rozwój osobisty z samozatrudnieniem.  

C.3.7  Potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.  

C.3.8  Potrafi opisać rolę komunikacji w procesie zarządzania.  

C.3.9  Potrafi powiązać kontrolę zarządczą z planowaniem zarządczym.  

C.3.10   Potrafi zdefiniować pojęcia kultury i tożsamości korporacyjnej.  

C.3.11  Potrafi zdefiniować samozarządzanie  jako narzędzie osobistego rozwoju  

C.3.12  Potrafi opisać takie pojęcia jak:  

 Motywacja 

 Werbalna i niewerbalna komunikacja 

 Radzenie sobie w sytuacji konfliktu i stresu  

 

 

II. Informacja dodatkowa do Celów Egzaminacyjnych ECB EFCB - 

wymagania uzupełniające dla przystępujących do egzaminów ECB, 

wynikające ze zmian w bankowości, w szczególności w regulacjach 

bankowych od 2014 roku 

 
A.1.3.4 

a) Potrafi wymienić przyczyny i opisać przebieg globalnego kryzysu finansowego 

zapoczątkowanego w 2007 r. w USA. 
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b) Potrafi zdefiniować termin „Bazylea II” i „Bazylea III” oraz wymienić główne 

postanowienia NUK i CRD IV/CRR wraz z ich wpływem na europejski i krajowy 

system bankowy. 

c) Potrafi wymienić główne założenia europejskiej Unii Bankowej. 

d) Potrafi omówić organizację, rolę, wzajemne związki europejskich instytucji nadzoru 

finansowego wraz z wpływem na narodowe instytucje finansowe. 

 
A.2.2.4 

a) Potrafi opisać ewolucję i obecny stan rozwoju polskiego systemu finansowego, przede 

wszystkim bankowego. 

b) Potrafi objaśnić organizację i strukturę systemu bankowego w Polsce (NBP, KNF, BFG, 

banki komercyjne, spółdzielcze - banki zrzeszające, banki hipoteczne, państwowe, 

oddziały instytucji kredytowych, przedstawicielstwa banków zagranicznych, działalność 

trans graniczna), role innych instytucji finansowych (SKOK -i, firmy pożyczkowe, 

pośrednicy finansowi, domy maklerskie, firmy leasingowe, factoringowe, windykacyjne 

towarzystwa - fundusze inwestycyjne, sekurytyzacyjne i emerytalne, firmy 

ubezpieczeniowe i brokerskie) oraz kluczowe instytucje infrastrukturalne (BIK, KIR, 

ZBP, BIG-i). 

c) Potrafi wyjaśnić zjawisko shadow bankingu i obszary jego przewag konkurencyjnych. 

d) Potrafi objaśnić wpływ na działalność banku krajowego regulatora i instytucji 

nadzorczych nad systemem finansowym – ich funkcje (ustawodawca, Ministerstwo 

Finansów, NBP, KNF, BFG). 

 

A.2.3 

Potrafi scharakteryzować politykę i instrumenty polityki pieniężnej (stopy procentowe, 

operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje kredytowo-depozytowe, itp.) 

porównanie EBC i NBP. 

 

B.2.2.5 

Potrafi wyjaśnić pytania stawiane klientom indywidualnym przy oferowaniu produktów w 

kontekście dyrektywy MIFID. 

 

B.2.2.7 

Potrafi wyjaśnić prawa i obowiązki klienta oraz banku związane z kredytem konsumenckim, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

B.2.3.1   

Potrafi wyjaśnić rolę banku jako instytucji pośrednictwa finansowego, trendy rozwojowe oraz 

wpływ na funkcjonowanie banku. 

 

B.2.3.2  

Potrafi wyjaśnić zasady działania produktów ubezpieczeniowych -  ubezpieczeń finansowych 

(głównie  kredytów, unit-linked), na życie i majątkowych oraz rolę banków w oferowaniu tych 

produktów (modele współpracy z ubezpieczycielami, uwarunkowania regulacyjne). 

 

B.2.3.3  

Potrafi opisać ogólny kształt systemu emerytalnego w Polsce, w tym rolę produktów IKE i 

IKZE 

 

B.2.2.10 
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Potrafi przeprowadzić analizę wkładu własnego przy udzielaniu kredytu. Potrafi wyjaśnić 

klientowi zapisy rekomendacji S i dopuszczalnego poziomu LtV. 

 

 

 

B.3.2 

a) Potrafi scharakteryzować zewnętrzne źródła pobierania i dostarczania informacji (BIK, 

MIG-DZ, MIG-BR, BIG-i, AMRON, rejestr zastawów, elektroniczne księgi wieczyste, 

itp.). 

b) Potrafi przedstawić rodzaje oprocentowania kredytów i sposoby jego obliczania (stawki 

referencyjne WIBOR, LIBOR, RRSO) oraz rodzaje prowizji i opłat, a także wyjaśnić 

ustawowe ograniczenia oprocentowania. 

c) Potrafi dokonać ogólnej analizy bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-

finansowej podmiotu gospodarczego. 

d) Potrafi zdefiniować produkty kredytowe oferowane klientom w zależności od okresu 

kredytowania. 

e) Potrafi scharakteryzować zewnętrzne źródła zasilania finansowego podmiotów 

gospodarczych: leasing, factoring, forfaiting, emisja obligacji itp. 

f) Potrafi wyjaśnić uwarunkowania rynkowe działalności przedsiębiorstwa. 

g) Potrafi opisać proces kredytowania i zdefiniować poszczególne etapy ( rozmowa z 

klientem, wniosek kredytowy, ocena standingu ekonomiczno-finansowego klienta, 

umowa kredytowa, zabezpieczenie prawne i klauzule zabezpieczające, monitorowanie 

kredytu). 

h) Potrafi opisać kryteria wyboru i rodzaje zabezpieczeń kredytów, w tym ich aspekty 

prawne, organizacyjne i kosztowe. 

i) Potrafi ocenić zyskowność udzielonego kredytu. 

j) Potrafi wyjaśnić metody i procedury windykacji kredytów. 

k) Potrafi scharakteryzować znaczenie, procedury i techniki restrukturyzacji tzw. złych 

kredytów. 

l) Potrafi opisać metody analizy ekonomicznej i finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. 

m) Potrafi opisać różnice i podobieństwa między potrzebami finansowymi klienta 

indywidualnego a przedsiębiorcy. 

n) Potrafi wyjaśnić, dlaczego klasyfikacja kredytów jest ważnym narzędziem 

monitorowania kredytów. 

o) Potrafi opisać zasady prowadzenia windykacji przez bank i outsourcerów. 

p) Potrafi wyjaśnić pojęcie sekurytyzacji i jej zastosowanie w polskich warunkach. 

 

B.5.1.3   

Potrafi opisać wymogi płynności, aktywa płynne i wskaźniki odpływu z CRR. 

 

B.5.1.5   
Potrafi wyjaśnić nowe zasady określania kapitałów własnych oraz nowe wskaźniki wag ryzyka 

z CRR. 

 

B.5.2 

a) Potrafi wyjaśnić znaczenie i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego. 

b) Potrafi scharakteryzować uwarunkowania (ogólne) prawne związane z działalnością 

banku. 

c) Potrafi wyjaśnić istotę i rolę wewnętrznych uregulowań prawnych (regulaminy, 

instrukcje, polityki, zarządzenia, pisma okólne, itd.) określających funkcjonowanie 

banku. 
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d) Potrafi scharakteryzować źródła zagrożenia bezpieczeństwa prawnego ( niska kultura 

prawna pracowników, luki prawne, wadliwe uregulowania prawne, zaniedbania w 

procedurze obsługi prawnej). 

e) Potrafi opisać rodzaje operacji i procedur bankowych o podwyższonym ryzyku, 

wymagające szczególnej ochrony prawnej. 

f) Potrafi opisać zadania i możliwe formy prawnej obsługi banku. 

g) Rozumi konsekwencje nieprzestzregania zasady zachowania tajemnicy bankowej oraz 

ochrony danych osobowych. 

h) Potrafi opisać znaczenie znajomości prawa i skutków świadomego i nieświadomego 

nieprzestrzegania regulacji zewnetrznych i wewnętrznych.  

i) Potrafi opisać system kontroli wewnętrznej działalności banku, (kontrola funkcjonalna i 

instytucjonalna). 

j) Potrafi opisać rolę i zadania audytu wewnętrznego oraz funkcji „compliance”. 

k) Potrafi opisać funkcje kontrolne i nadzorcze wykonywane przez instytucje zewnętrzne 

(KNF, UOKiK, GIODO, NIK, PIP, UKS i inne). 

 

 

Weryfikacja przez pracodawcę: 
 

1. Umiejętności - zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do 

realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie 

podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji   waga 100% 

 

 

a) Potrafi zidentyfikować instytucje konkurencyjne i porównać ich działalność (ofertę) 

dla poszczególnych grup klientów; 

b) Potrafi obliczać oprocentowanie depozytów i kredytów oraz inne parametry 

finansowe sprzedawanych produktów (matematyka finansowa); 

c) Potrafi obliczyć wysokość podatku od wkładów bankowych i wytłumaczyć zasady 

naliczania podatku od innych dochodów kapitałowych; 

d) Potrafi wyjaśnić klientowi (zrozumiały i przystępny język, logika wyjaśnień, 

posługiwanie się przykładami etc.) zagadnienia prawne oraz finansowe związane z 

oferowanymi przez bank produktami; 

e) Potrafi dokonać segmentacji klientów oraz zaproponować produkty i usługi zgodne 

z  potrzebami i oczekiwaniami danej grupy. 

f) Potrafi zaproponować odpowiednie dla klienta rodzaje produktów, uwzględniające 

różne rodzaje ryzyka,  warunki finansowe (cenowe) oraz inne wymogi (np. 

wynikające z zewnętrznych przepisów). 

g) Potrafi ogólnie ocenić  sytuację finansową przedsiębiorstwa. 

h) Potrafi wskazać transakcje, które mogą być uznane za podejrzane.  

i) Potrafi obsługiwać urządzenia i system(y) informatyczne wymagane na danym 

stanowisku. 

j) Potrafi przygotować dokumentację bankową zgodnie z wymogami pracodawcy. 

k) Potrafi wykorzystać informacje prawne i ekonomiczne stosownie do potrzeb 

obsługi klienta, zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnątrz organizacji. 

l) Potrafi przygotować się do kontaktu z klientem i zaproponować odpowiednie 

produkty i usługi w zależności od potrzeb klienta. 

m) Potrafi zastosować podstawowe elementy technik negocjacyjnych i negocjować 

warunki umów. 

n) Potrafi sprzedawać nowe produkty - cross-selling, up-selling (uzupełnianie i 

korzystanie z systemów informatycznych z zakresu obsługi klienta, w tym CRM, 
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stosowanie technik sprzedaży, reagowanie na pojawiające się potrzeby klienta, 

obsługa klienta składającego skargę lub reklamację).  

o) Potrafi zdiagnozować potrzeby klienta 

 

2.  Postawy - ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy; dostosowywanie 

własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów   waga 100% 

a) Zrozumienie i wdrażanie misji oraz głównych celów banku. 

b) Postępowanie zgodne z wartościami banku. 

c) Otwartość i zorientowanie na klienta, wykazywanie inicjatywy. 

d) Znajomość oferty produktowej banku oraz stałe aktualizowanie wiedzy. 

e) Zainteresowanie bieżącymi zmianami zachodzącymi na rynku finansowym w stopniu 

odpowiadającym zajmowanemu stanowisku. 

f) Takt i grzeczność oraz w przypadkach tego wymagających odpowiednia 

asertywność. 

g) Poczucie odpowiedzialności i dotrzymywanie zobowiązań. 

h) Łatwość nawiązywania kontaktów i poszanowanie innych. 

i) Zachowanie dyskrecji, tajemnicy zawodowej i dbanie o bezpieczeństwo informacji. 

j) Zdyscyplinowanie i odpowiednia szybkość działania. 

k) Ukierunkowanie na cel/rezultat w zgodzie z kulturą zadaniową. 

l) Działanie zgodne z obowiązującymi zasadami i procedurami (wewnętrznymi i 

zewnętrznymi), unikanie narażenia banku na ryzyko operacyjne. 

m) Szczegółowość - precyzyjność działania (waga i znaczenie pomyłek). 

n) Dbanie o wizerunek i reputację banku (kreowanie wizerunku na każdym stanowisku 

w bezpośrednim kontakcie z klientem - postępowanie, zachowanie, kultura osobista, 

dbałość o wygląd zewnętrzny, zachowanie tajemnicy bankowej, znaczenie PR-u, 

sygnalizowanie przełożonym nieprawidłowości działania banku, innych pracowników). 

o) Etyczne postępowanie (lojalność, uczciwość, rzetelność informacji, wyjaśnianie 

wątpliwości, informowanie o zagrożeniach - ryzykach, rzeczywiste doradztwo, 

wykorzystywanie informacji poufnych, unikanie ewidentnych konfliktów interesu bank 

- klient i pracownik – klient; przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka dla 

banku lub klienta, akceptowaniu nieuzasadnionych strat, działaniu na szkodę klienta, 

praniu brudnych pieniędzy), Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki 

Bankowej). 

p) Zapobieganie i wykrywanie przestępstw bankowych (pracowniczych i klientowskich). 

 

 

 

 


