
 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 

W związku ze zmianami wynikającymi z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Związek 

Banków Polskich podjął decyzję o włączeniu do Systemu Standardów Europejskiego Certyfikatu 

Bankowca The European Foundation Certificate In Banking (ECB EFCB). Europejski standard 

kwalifikacji bankowych opracowywany został przez European Banking and Financial Services 

Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą główne bankowe 

instytucje szkoleniowe w Europie. EBTN powstała w 1991 roku, a w roku 1998 połączyła się z 

Międzynarodową Fundacją Komputerowej Edukacji Bankowej i Finansowej (IFCEB). Obecnie 

EBTN liczy 35 członków z 28 krajów. 

Związek Banków Polskich serdecznie zaprasza wszystkich studentów/absolwentów o profilu 

bankowo-finansowym i ekonomicznym oraz pracowników banków różnych szczebli do 

przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB. Egzamin ten 

organizowany jest w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 

System Standardów to system stopni zawodowych w systemie bankowym, powstały z inicjatywny 

Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

obecnych i przyszłych pracowników sektora finansowego w Polsce.  

Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca może pomóc w uzyskaniu pracy w sektorze 

bankowym, nie tylko w Polsce i uatrakcyjnić własną pozycję zawodową. Jest także potwierdzeniem 

posiadania wiedzy ogólnobankowej i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu 

bankowca. Zdanie egzaminu jest także jednym z warunków ubiegania się w przyszłości o stopień 

zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy. Drugim warunkiem jest m.in. 2 letni staż pracy w 

banku lub innej instytucji finansowej- uczestnika Systemu Standardów. Zdobycie takiego stopnia 

zawodowego, potwierdzane jest Certyfikatem ZBP. 



 

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 

Wymagania 
dotyczące wiedzy 

Zdanie egzaminu w formie testu pisemnego zgodnie z celami 
egzaminacyjnymi ECB EFCB.  
 

Rekomendowany podręcznik: 
„Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca 
EFCB” 

Zawartość 
programowa 

 
Moduł A: OTOCZENIE EKONOMICZNE I MONETARNE 

 
• Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego 
• Polityka monetarna na obszarze europejskim 
 

Moduł B: RELACJA PRODUKT – KLIENT 
 
• Klienci banku 
• Produkty i usługi bankowe 
• Bank w roli pośrednika 
• Bilans banku i jego analiza 
• Zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem i kosztami 
 

Moduł C: ASPEKTY BEHAWIORALNE 
 
• Etyka 
• Marketing 
• Zarządzanie 



Szkoły uprawnione 
do organizacji 

egzaminów 

3 instytucje akredytowane w systemie EFCB, potwierdzające 
ważność egzaminu w Polsce i organizujące egzaminy: 

 

• Warszawski Instytut Bankowości 

• Gdańska Akademia Bankowa 
• Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w 

Katowicach 
 
10 szkół organizujących egzaminy przy potwierdzeniu 
ważności egzaminu jednej z 3 instytucji akredytowanych w 
systemie EFCB: 

 
• Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
• Szkoła Bankowa w Sandomierzu 
• Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu 
• Bydgoska Szkoła Bankowa 
• Uniwersytet Łódzki – Instytut Finansów 
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Centrum Edukacji 

Bankowej i Ubezpieczeniowej 
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Podyplomowe 

Studia Bankowości i Finansów 
 

Założenia egzaminacyjne: 

� Egzamin jest tylko pisemny – test złożony ze 100 pytań (jedna prawidłowa odpowiedź 

spośród 4 możliwości do wyboru), do wykonania w czasie 120 minut. 

� Zaliczenie egzaminu – należy prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej 60% pytań. 

� Cena 650 pln brutto (w cenie ew. poprawka w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu). 

� Rekomendowany podręcznik:  „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca 

EFCB” dostępny w Warszawskim Instytucie Bankowości, Gdańskiej Akademii Bankowej 

oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Podręcznik składa 

się z Modułu A (20% pytań w teście), Modułu B ( 60 % pytań w teście) i Modułu C (20 % 

pytań w teście). 

 
 

Jakie korzyści z tytułu posiadania certyfikatu ECB dla osób zainteresowanych 
ścieżką kariery w sektorze finansowym? 
 

� Zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe i szanse pracy na rynku finansowym. 

� Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN-

European Banking & Financial Services Training Association Asbl. 

� Jeśli posiadasz min. 2-letni staż pracy w banku lub innej instytucji finansowej-uczestnika 

Systemu Standardów i masz zdany egzamin ECB, to możesz ubiegać się o stopień 

zawodowy Dyplomowany  Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP. 

 

 
 



 

Dodatkowe informacje: 
 

 

Egzaminy ECB organizowane są na terenie całego kraju przez instytucje akredytowane przy ZBP 

(szkoły bankowe, uczelnie wyższe i instytucje szkoleniowe uczestniczące w Systemie Standardów), 

a przeprowadzane są z udziałem Komisji Egzaminacyjnej ZBP. Do egzaminów można przystąpić w 

trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty kursu przygotowującego w jednej z instytucji 

uczestniczącej w Systemie Standardów. Terminarz najbliższych egzaminów ECB i kontakt w 

sprawie zapisów dostępny jest na stronie internetowej ZBP w zakładce Standardy Kwalifikacyjne – 

Egzaminy. Więcej informacji nt. Europejskiego Certyfikatu Bankowca udziela w Związku Banków 

Polskich p. Wojciech Golicz, Sekretarz Komitetu ds. Standardów przy ZBP, adres e-mail 

standardy@zbp.pl  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


