
 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE 

EGZAMINY I 

CERTYFIKATY 
Zdawać czy nie zdawać? 

STRESZCZENIE 

Coraz więcej pojawia się certyfikatów i licencji 

związanych z rynkiem kapitałowym. Które są 

najważniejsze z punktu widzenia klientów? Czy 

warto je zdawać? Jak wyglądają w praktyce? 

Na te pytanie, które dość często padają podczas 

spotkań towarzyskich, postaram się odpowiedzieć 

w niniejszym artykule.  

Karol Matczak 
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M P W D I C F A

PORÓWNANIE CERTYFIKATÓW

poziom trudności przydatność w WM poziom wiedzy

 Praca z majątkiem klientów (ang. wealth management) czy zarządzanie aktywami (ang. asset 

management) wymaga, poza wiedzą i doświadczeniem, zbudowania zaufania. Jak to zrobić? Aby 

ułatwić klientom ocenę kompetencji osób, z którymi współpracują, na rynku powstały różne 

egzaminy, a za nimi certyfikacje. Niektóre mają zasięg globalny, inne tworzone są przez lokalne 

stowarzyszenia i nadzorców. W tym artykule porównamy trzy najważniejsze i najczęściej spotykane 

w Polsce licencje: Maklera Papierów Wartościowych i  Doradcy Inwestycyjnego, oraz Chartered 

Financial Analyst (CFA). 

Na potencjalny sukces klienta, a tym samym doradcy, jak również na kształt ich wspólnej pracy 

wpływ mają trzy główne czynniki: wiedza, doświadczenie, zaufanie.  W przypadku doświadczenia nie 

istnieje droga na skróty – konieczne jest przejście przynajmniej przez jeden pełen cykl 

koniunkturalny, który zazwyczaj trwa kilka lat. Jeśli chodzi o osobowość, tutaj ogromną rolę grają 

indywidualne predyspozycje. 

Jednakże równie istotna jest 

ciągła praca nad własnym 

warsztatem analitycznym. 

Chodzi przede wszystkim o 

unikanie błędów 

behawioralnych1 po stronie 

doradcy/zarządzającego, jak 

również odsunięcie na bok 

własnego stylu działania i 

ego. Wielu wealth 

managerów stara się być w 

oczach klienta guru 

inwestycyjnym -  osobą, 

która wie wszystko. W 

praktyce jednak liczy się zespół, gdyż przy obecnym poziomie złożoności rynków finansowych nikt nie 

jest w stanie w pojedynkę analizować tak dużej liczby danych i informacji, jakiej wymaga wnikliwa 

analiza licznych klas aktywów i rynków.  

Wróćmy jednak do egzaminów – czy na ich podstawie da sie ocenić wiarygodność doradcy czy 

zarządzającego? Na rysunku nr 1 pokusiliśmy się, jako członkowie InvesThink, o subiektywną ocenę 

trzech najważniejszych certyfikatów. Weryfikowaliśmy: 

- poziom trudności, który postanowiliśmy zmierzyć liczbą godzin pracy koniecznej do zdania 

wszystkich egzaminów; 

- następnie czy zdobyta wiedza znajduje realne zastosowanie w obszarze zarządzania 

majątkiem; 

- oraz sam zakres wiedzy – a więc jak dużą i rozbudowaną porcję informacji należy przyswoić. 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy kryteria, całościową klasyfikację wygrywa CFA, chociaż są obszary, 

w których licencja Doradcy Inwestycyjnego ma pewną przewagę. Więcej o tym poniżej. 

 
1 Temat był przez nas poruszany m.in. w artykule poświęconemu timingowi rynkowemu, 
https://www.investhink.org/timing-rynkowy; nadmiernej koncentracji portfela, 
https://www.investhink.org/nadmierna-koncentracja-portfela; czy skrótom myślowym w podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych, https://www.investhink.org/skroty-myslowe-w-inwestycjach  

Rysunek 1 Porównanie egzaminów /certyfikatów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Zacznijmy od Maklera Papierów Wartościowych (MPW). Jest to trudny egzamin (w zależnosci od 

roku licencję uzyskuje jedynie kilka – kilkanaście procent zdających). Zakresem MPW skupia się 

wokół obrotu giełdowego. Duży nacisk jest położony przede wszystkim na regulacje prawne oraz 

bardzo techniczne szczegóły składania zleceń giełdowych. Szkoda natomiast, że mało jest pytań 

poświęconych praktycznym aspektom inwestowania i analizie instrumentów finansowych, a także 

pracy z klientem. Po zdaniu egzaminu i wpisie na oficjalną listę Makler Papierów Wartościowych, 

zgodnie z regulacjami wewnętrznymi domów maklerskich, może przekazywać rekomendacje 

inwestycyjne. Listę osób posiadajacych tę licencję znajdziemy na stronie Komisji Nadzoru 

Finansowego – https://www.knf.gov.pl.    

Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych pamiętam szczególnie. Zwłaszcza, że był „tym 

pierwszym”. Dziesiątki godzin nauki, nieprzespanych nocy, hektolitrów wypitej kawy… Wiadomo, że 

po serii filmów o Wall Street to jedyny słuszny wybór. Pytań jest bardzo dużo, a za złe dostajemy 

ujemne punkty. Nie ma więc strzelania, które po studia było wyćwiczone do perfekcji. Nie ma 

ostatecznej weryfikacji, czy nie zaznaczyłem za dużo „A” pod rząd. Przed wejściem stres, ostatnie 

rozmowy. A i najważniejsze – załatwienie potrzeb fizjologicznych. Skoro na pytanie jest 1,5 min, to 

lekkomyślne udanie się za potrzebą może kosztować nas kilka cennych punktów. Po wejściu 

zasiadamy w szkolnych ławach. Podstępnie pozostawione soki (patrz zdanie wcześniej) umieszczam 

pod stołem, za to koniecznie trzeba sprawdzić kalkulator rodem z lat osiemdziesiątych. To na nim 

rozegra się intelektualna batalia przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych. Później wezwanie do 

zachowania ciszy, szelest rozdawanych kopert. A w nich liczne kartki z zadaniami, tabelami. Pierwsze 

skojarzenie: egzamin przygotuje mnie na wypadek, gdyby klient siedział na stanowisku obsługi, a ja 

musiałbym policzyć zadaną przez niego wartość przyszłej renty przy jednoczesnej awarii sieci 

energetycznej. No i jeszcze może zdarzyć się tak, że na giełdzie padnie system i trzeba będzie zlecenia 

wyznaczać ręcznie. Dobrze, że nie trzeba zapisywać wyników na dyskietce – pomyślałem sobie, a 

uśmiech zagościł pod wąsem skrzętnie hodowanym przez ostatnie kilka dni. Czas start! Żarty się 

skończyły, dobra nasza byle tylko nie myśleć. I automat. Wiem - zaznaczam, nie wiem – przekreślam, 

coś tam świta – w kółeczku i do przejrzenia przy drugiej rundzie. Czas biegnie szybko. Dochodzi 

niepewność. Mam wynik! Ale nie ma go w odpowiedziach. Może zadanie jest źle ułożone? Wychylić 

się i zgłosić? Może lepiej nie, szkoda czasu. Liczę drugi raz. Teraz się zgadza! Wiele jest pytań 

podchwytliwych, których autorzy zacierają ręce na myśl, że zmęczony i zestresowany egzaminowany 

da się wciągnąć w pułapkę. Stąd pytania różniące się jednym słowem: jest/nie jest/może 

być/dopuszczalne jest… i inne tego typu „kwiatki”. Sygnał końca, radość i zmęczenie ustępuje miejsca 

niepewności wyczekiwania wyników. A tutaj klasyk – karteczka przyklejona na drzwiach siedziby 

Komisji Nadzoru Finansowego. Zbierają się grupki, jedni się cieszą, inni nie… Jestem! Zdałem! To teraz 

po czerwone szelki i do roboty, zarabiać miliony. Po latach cieszę się, że zdałem egzamin. 

Wiedziałem, gdzie szukać przepisów, jak poruszać się po licznych dokumentach wydanych przez 

Giełdę. Do tego przynajmniej podstawowa wiedza na temat wskaźników finansowych, 

makroekonomii, rachunkowości, umiejętność policzenia ceny obligacji czy wartości kontraktu 

terminowego. Warto było poświęcić na to kilkadziesiąt, a raczej kilkaset godzin.  

Drugi certyfikat, a właściwie licencja - Doradca Inwestycyjny (DI). Marzenie wielu osób pracujących w 

Wealth Management. Trzy etapy, kilka procent zdawalności, w przypadku uzyskania licencji 

możliwość zarządzania majątkiem. Pierwszy etap to połączenia prawa i podstawowych obliczeń oraz 

analiz. Drugi to bardzo rozbudowane zadania, gdzie w trakcie egzaminu nie mamy pojęcia, czy je 

dobrze rozwiązujemy. Trzeci to znowu bardzo trudne zadania plus dodatkowo pytania odnoszace się 

do kwesti etycznych. Niestety, forma egzaminu nie zmieniła się znacząco na przestrzeni ostatnich 

dwudziestu lat. Legendarne już są pytania z przypisów dolnych umieszczonych małą czcionką w 

zalecanej literaturze, czy innych szegółowych kwestii, po których część osób wychodziła z sali. 

https://www.knf.gov.pl/
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Szkoda, że brakuje zagadnień dotyczących kluczowych aspektów pracy z zamożnymi klientami, 

korzystania z narzędzi analitycznych, czy chociażby finansów behawioralnych – elementów, które są 

niezbędne w praktyce rynkowej. Egzamin należy uznać za bardzo trudny, ale również niezwykle 

techniczny. Na plus można zaliczyć, że osoba legitymująca się tą licencją ma dużo do stracenia w 

przypadku zachowań nieetycznych i niezgodnych z prawem. W przypadku naruszenia przepisów 

przez posiadacza licencji DI Komisja Nadzoru Finansowego może skreślić daną osobę z listy. A to boli, 

po setkach godzin, a często latach poświęconych na przygotowanie się do egzaminów. Stanowi to 

bardzo mocny bodziec dla posiadacza, żeby działał etycznie jak i zgodnie z prawem. Listę osób 

posiadających tę licencję także znajdziemy na stronie Komisji Nadzoru Finansowego – 

https://www.knf.gov.pl. 

Egzamin na doradcę. Od czego zaczynamy? Maklera już mamy, więc będzie prościej… na I etapie. 

Punkt startu – fora internetowe, zbieranie opinii, rozmowa przy kawie ze znajomym doradcą 

inwestycyjnym. Bo zaproszenie na piwo byłoby nazbyt daleko idącym spoufaleniem się. A system 

nauki – banał. Przetrenowany. Kawa, nieprzespane noce. Czy komuś przeszkadzają walające się 

wszędzie kartki z ustawami, książki, notatki? Pierwszy etap przypomina egzamin maklerski. Mamy 

jednak profesjonalny kalkulator finansowy, który dumnie dzierżymy w ręku. Niestety, ONI też o tym 

wiedzą, więc poziom zadań jest dostosowany do tych mocy obliczeniowych. Sam egzamin to znowu 

załatwienie potrzeb przed wejściem, nie tracimy czasu na głupoty – szybkie rozerwanie koperty i 

zaznaczamy, co wiemy. Strzelanie jest kosztowne, bo błąd tutaj kosztuje nas ujemne punkty. A 

niestety, wprawę wykoncypowania poprawnych odpowiedzi z treści zadania utraciliśmy po studiach. 

Po zdaniu pierwszego egzaminu czeka nas potężny cios psychiczny. Żeby zapewnić zdającym 

dodatkową motywację, Komisja Nadzoru Finansowego zezwala jedynie na trzy próby podejścia do II i 

III etapu. Jeśli nam się nie powiedzie – zaczynamy „zabawę” od początku. Super, to jest bodziec, 

którego potrzebuję – pomyślałem ucząc się do „dwójki”. O tej fazie zdawania krążą legendy – pytania 

z przypisów, konieczność zapamiętania skomplikowanych wzorów, wykute liczne przepisy. A 

wystarczy nie zaliczyć jednego zadania z pięciu, aby oblać całość. Na szczęście osób jest stosunkowo 

niewiele, więc czuć intymną więź między komisją a zdającymi. Można poprosić o uszczegółowienie 

pytania, a jeśli ktoś ma silną psychikę, pokusić się o żart. Wszystko skrzętnie przepisujemy do arkuszy, 

bo właściwie każde zdanie może zaważyć na punktacji. Wypisanie wzoru, przyjęcie założeń. 

Dosłownie wszystko. Po egzaminie puszcza stres, zostaje zmęczenie i niepewność. Kolejna wizyta pod 

drzwiami Komisji. Nieśmiało pozdrawiamy ochroniarza, tak jakby miał nas pamiętać z 

wcześniejszych, licznych wizyt. Trzeci etap to, w porównaniu z poprzednimi, „light”. Etyka i znowu 

zadania. Mało osób, żarty Komisji rozluźniające atmosferę. Tutaj mam wrażenie, że stoję u drzwi do 

giełdowego nieba. Po 3 egzaminach czuję, że głowę mam pełną wiedzy. Prawo, finanse, masa wycen 

i ocen za mną. Po tym start w pracy jest rzeczywiście łatwiejszy. A całość zamykana średnio w 2-3 

lata intensywnej nauki. Było warto, by moje nazwisko pojawiło się na liście Doradców 

Inwestycyjnych.  

Trzeci certyfikat to Chartered Financial Analyst (CFA) – najbardziej rozpoznawalny i ceniony na 

świecie certyfikat w branży inwestycyjnej. Aby go otrzymać należy zdać trzyetapowy egzamin, 

wykazać się czteroletnim doświadczeniem oraz zdobyć rekomendacje dwóch osób, które nas niejako 

polecą.  Zdawalność jest nieco wyższa, niż w przypadku Doradców Inwestycyjnych. CFA kładzie duży 

nacisk na aspekty praktyczne i etyczne. Każdy z trzech etapów to kilka tysięcy stron 

angielskojęzycznych materiałów i sześciogodzinne sesje egzaminacyjne. Dodatkowo, co roku 

przechodzimy weryfikację naszej pracy właśnie pod kątem etyki. Podczas egzaminu czekają nas 

zarówno test, jak też pytania otwarte. Ostatni etap praktycznie w całości poświęcony jest 

zarządzaniu majątkiem. Osoba posiadająca ten tytuł z pewnością posiada szeroką wiedzę w zakresie 

wealth management. Jednak zgodnie z polskim prawem nie może ona zarządzać aktywami, ani 

https://www.knf.gov.pl/
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świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego. Wymagany jest tutaj egzamin uzupełniający, głównie z 

zakresu polskich regulacji, co wydaje się rozsądne. Stąd, naszym zdaniem, idealne jest połączenie 

CFA i Doradcy Inwestycyjnego.  Patrząc na zalecaną literaturę, po ich zdaniu warsztat analityczny i 

wiedza powinny być na podobnym, solidnym poziomie. Polska licencja kładzie duży nacisk na aspekty 

prawne, niestety kosztem praktyki oraz aspektów zarządzania majątkiem. Natomiast przede 

wszystkim należy pamiętać, że żadna z licencji nie daje gwarancji, ze jej posiadacz będzie w stanie 

uzyskiwać wyjątkowe stopy zwrotu (do tego poza wiedzą konieczna jest głównie praktyka i 

predyspozycje).  

Listę osób posiadających tytuł CFA można znaleźć na stronie CFA Institute: 

https://www.cfainstitute.org/community/membership/directory/pages/index.aspx 

Zastanawiałem się, jak podejść do egzaminu. Ma 3 etapy trwające po kilka godzin, a do tego w sumie 

prawie 10 tysięcy stron… No łatwo nie będzie – pomyślałem. Trzeba więc pójść standardowo. Dobra 

nasza, byle tylko nie myśleć… o całości. Nauka małymi wycinkami. A do tego chyba jeszcze więcej 

kawy, poza przygotowaniem się do egzaminu doszła codzienna praca. Czy da się to pogodzić? Tak, 

zakładając systematyczną naukę. I tyle. Nauka to masa zadań, teorii i całkiem okazała część 

praktyczna. Każdy etap to porcja solidnej wiedzy. Tylko w przypadku CFA pojawiają się elementy 

zarządzania majątkiem –przede wszystkim w rozbudowanym trzecim etapie. Duży nacisk położony 

jest na etykę. Pierwotnie myślałem, żeby podejść do niej nieco „luźniej” – skupiając się na pozostałych 

zagadnieniach. Przecież nie wynoszę pieniędzy ze skarbca banku, ostrzegam klientów o ryzyku i 

zawsze patrzę w oczy podając rękę. Jednak to nie wystarcza, a etyka bywa zmorą zdających. CFA 

Institute przywiązuje wagę do niuansów i niejednokrotnie dwuznacznych sytuacji.  

Największy minut egzaminów to fakt, że podczas ich trwania nikt nie uraczy nas batonikiem czy 

wodą. Zewsząd słychać jedynie poważne głosy informujące o tym, że ściąganie jest bardzo poważnym 

wykroczeniem. Czasu jest wystarczająco dużo, egzamin pisze się więc o wiele spokojniej niż w 

przypadku polskich odpowiedników. Dwie sesje po trzy godziny potrafią sprawić, że po wyjściu nie 

wiemy, jak się nazywamy, za to potrafimy policzyć duration i P/E w pamięci. Sam nauka była bardzo 

ciekawa. Teksty zrozumiałe, wszystko sensownie poukładane. Odstrasza jednak fakt, że najkrótsza 

droga do zdobycia tego certyfikatu to co najmniej 2,5 roku, a często 3-4 lata nauki.  

W naszej ocenie nie ma większego sensu omawiać innych certyfikatów, gdyż nie mają one 

ugruntowanej pozycji (CIIA - Certified International Investment Analyst, CAIA - Chartered Alternative 

Investment Analyst), bądź są bardzo specjalistyczne – jak chociażby PRM czy FRM (odpowiednio 

Professional Risk Manager i Financial Risk Manager).  

 

A czy z perspektywy klienta kwalifikacje doradcy poparte uprawnieniami mają znaczenie? Innymi 

słowy, czy zdobycie omawianych licencji lub certyfikatów przez doradcę ma konkretne przełożenie 

na polepszenie pracy z klientem? Poniżej zebraliśmy podstawowe kwestie, które naszym zdaniem 

klienci mogą poruszać w trakcie spotkań z doradcami bankowymi. Oceniliśmy, na ile zakres 

egzaminów odpowiada tym potrzebom. 

Rysunek 2 Egzaminy vs zagadnienia dot. / z zakresu zarządzania majątkiem 

Problem klienta: MPW DI CFA 

Klient chce poznać swój profil inwestycyjny 1 2 2 

Klient potrzebuje ogólnych informacji o klasach aktywów 2 2 2 

Klient chce poznać ogólne prognozy dotyczące rynku 
kapitałowego 1 2 2 

https://www.cfainstitute.org/community/membership/directory/pages/index.aspx
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Klient prosi o ocenę konkretnego instrumentu i jego ryzyka 0 2 2 

Klient ma pytania z zakresu prawa obrotu instrumentami 
finansowymi 1 2 0 

Klient oczekuje rekomendacji inwestycyjnej 0 2 1 

Klient potrzebuje szczegółowego opracowania dotyczącego 
konkretnego rynku 0 1 2 

Klient chce inwestować na giełdzie i szuka informacji w tym 
zakresie 2 1 1 

 

Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem rekomendację inwestycyjną (czyli w co konkretnie 

powinniśmy zainwestować) wydać może wyłącznie Doradca Inwestycyjny lub (pod pewnymi 

warunkami) Makler Papierów Wartościowych. Podobnie jak lekarz czy adwokat, są to zawody 

zaufania publicznego. Konieczne, naszym zdaniem, jest uzupełnienie wiedzy o międzynarodową 

certyfikację, jak np. CFA.  

Podsumowując, warto jest zdawać egzaminy. Widzimy to nawet jako swego rodzaju obowiązek 

wobec klientów. Na rynkach kapitałowych liczy się wiedza i warto ją zdobywać, a licencje i certyfikaty 

są jej potwierdzeniem oraz poświadczeniem determinacji danej osoby do pracy w zawodzie wealth 

managera. Dodatkowo pozwalają one spojrzeć na wealth management z szerszej (globalnej) 

perspektywy, co ułatwia codzienną pracę. Do certyfikatów należy koniecznie dołączyć praktykę, gdyż 

w pracy wealth managera sama wiedza teoretyczna nie wystarcza. 

Często spotykam się z pytaniami, jaki egzamin warto zdać, żeby zacząć pracę w zarządzaniu 

majątkiem. I czy jest to ciekawa praca. Zacznę od drugiego – bardzo. Poznajemy ciekawych ludzi, 

często z pierwszych miejsc list najbogatszych Polaków. Mamy szansę poszerzać wiedzę i zdobywać 

nowe umiejętności. Jeśli zaś chodzi o to, jak usystematyzować/certyfikować swój warsztat, to moim 

zdaniem warto rozpocząć od MPW. Pozwoli nam to płynnie rozpocząć pracę i posiąść wiedzę przede 

wszystkim z zakresu prawa. CFA warto zdawać równolegle. Oba egzaminy merytorycznie mają 

niewiele wspólnego, więc raczej nie nastawiałbym się, że dzięki takiemu podejściu pójdzie nam 

łatwiej. Jeśli zaś chodzi o egzamin na Doradcę Inwestycyjnego, to szczerze polecam ścieżkę 

„przyśpieszoną”, czyli egzamin uzupełniający po zdaniu CFA. DI jest bardzo trudny i mocno 

obciążający fizycznie i psychicznie. Plusem jest za to możliwość uzyskania licencji (teoretycznie) w 

ciągu jednego roku. Ale zamiast zarywać noce i przesypiać ☺ dnie, chyba lepiej zająć się w tym czasie 

praktyką rynkową. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 


