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Kurs maklerski Maklers.pl 
 
 

   

Serdecznie zapraszamy na profesjonalny kurs maklerski Maklers.pl. Kurs ma na celu przygotowanie 

do egzaminu państwowego na Maklera Papierów Wartościowych, organizowanego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

 

 

  Na kurs maklerski Maklers.pl zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane rynkiem 

kapitałowym, a nie zamierzające zdawać państwowego egzaminu. Na kursie znajdą Państwo wiele 

bardzo  przydatnych  w  codziennym  inwestowaniu  informacji,  dzięki  którym  koszt  szkolenia 

powinien się szybko zwrócić... 

 

  Kurs  maklerski  Malers.pl  prowadzą  wyłącznie  licencjonowani  Maklerzy  Papierów 

Wartościowych,  którzy  sami  zdali  kurs  maklerski  za  pierwszym  razem  z  bardzo  dobrymi 

wynikami.  

 

  Kurs maklerski Maklers.pl jest obecnie organizowany w miastach: 

 Warszawa 

 Poznań 

 Trójmiasto 

 

  Kurs trwa 64 godziny zegarowe (4 kolejne weekendy – soboty i niedziele). 

 

  Wszelkie  szczegóły,  a  także  wiele  materiałów  na  temat  kursu  maklerskiego  Maklers.pl, 

znajdą Państwo na stronie internetowej: www.maklers.pl. 
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Program kursu maklerskiego Maklers.pl: 

I. RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE. 

a) zagadnienia podstawowe na temat rynków i instrumentów finansowych 

 

II. MATEMATYKA FINANSOWA. 

a) zagadnienia podstawowe 

b) wartość pieniądza w czasie 

c) kredyty 

d) metody oceny efektywności inwestycji 

 

III. ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH. 

a) rodzaje ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi 

b) klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych 

c) rodzaje instrumentów dłużnych 

d) poziom i struktura terminowa stóp procentowych 

e) analiza obligacji skarbowych 

 

IV. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI. 

a) analiza finansowa przedsiębiorstw 

b) analiza i wycena akcji 

 

V. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH. 

a) zagadnienia podstawowe 

b) kontrakty futures 

c) opcje 

 

VI. STRATEGIE INWESTYCYJNE. 

a) ryzyko i zysk 

b) dywersyfikacja ryzyka 

c) model jednowskaźnikowy Sharpe'a 
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d) model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 

e) cele i ograniczenia inwestycyjne klienta 

f) podstawowe strategie zarządzania portfelami 

g) ocena efektywności zarządzania portfelami 

 

VII. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH – NOTOWANIA JEDNOLITE. 

a) harmonogram sesji 

b) typy zleceń 

c) ograniczenia statyczne wahań kursów 

d) zasady wyznaczania kursu jednolitego 

 

VIII. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH – NOTOWANIA CIĄGŁE. 

a) harmonogram sesji 

b) typy zleceń 

c) ograniczenia statyczne i dynamiczne wahań kursów 

d) zasady wyznaczania kursu otwarcia/zamknięcia 

e) kolejność realizacji transakcji 

 

IX. PRAWO W PIGUŁCE. 

a) najważniejsze zagadnienia prawne 

b) schematy nauki prawa do egzaminu 

 

X. INFORMACJE O EGZAMINIE. 

a) omówienie egzaminu państwowego na Maklera Papierów Wartościowych 

b) strategie rozwiązywania testów na egzaminie 

c) wspólne rozwiązywanie wybranego historycznego testu, wraz z odwzorowaniem egzaminu 
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Oferta zawiera: 

 64  godziny  zegarowe  zajęć,  podczas  których  przedstawiona  jest  w  jak  najbardziej 

praktycznej  formie wszelka  niezbędna wiedza  do  zdania  egzaminu  na Maklera  Papierów 

Wartościowych, wraz z rozwiązywaniem wszelkich typów zadań, które do tej pory pojawiły 

się na egzaminach na Maklera Papierów Wartościowych. 

 komplet  materiałów,  przygotowanych  i  opracowanych  wyłącznie  przez  Szkoleniowców  i 

będące własnością  intelektualną  firmy Maklers.pl. M.in.  zbiory  zadań, opracowania  i  inne 

materiały, znacznie ułatwiające proces przygotowań do egzaminu.  

 tablice  matematyczne,  kalkulator,  szablon  do  rozwiązywania  zadań  ‐  by  móc  przy 

rozwiązywaniu testów, odwzorować egzamin.  

 kluczową w procesie nauki książkę K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje:  instrumenty finansowe, 

aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2008.  

 dostęp  do  wykazu  stale  aktualnych  aktów  prawnych  dostępny  online,  na  stronie 

internetowej przepisy prawne.  

 dostęp  do  stale  rozbudowywanego  CENTRUM  WIEDZY,  na  stronie  internetowej 

www.maklers.pl.  

 pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich zadań za pomocą drogi elektornicznej (e‐mail / skype 

/ facebook), w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. 

 pomoc  przy  pisaniu  ewentualnych  odwołań,  jeśli  do  zdania  egzaminu  zabraknie  kilku 

punktów.  

 praktyczne porady i wskazówki dotyczące nauki prawa. 

 

 

To wszystko w promocyjnej cenie 2199zł brutto. Studentom przysługuje dodatkowo 5% zniżki! 

 

 

 

http://maklers.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=62
http://maklers.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=56
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Szkoleniowcy: 

 

 

Mariusz  Śliwiński, Makler  Papierów Wartościowych,  posiadający  uprawnienia  do wykonywania 

czynności doradztwa inwestycyjnego, nr licencji 2597. Uzyskał 12 najlepszy wynik na 425 osób (97 

percentyl)  na  ostatnim  egzaminie  państwowym  na  Maklera  Papierów  Wartościowych,  zdając 

egzamin  za pierwszym  razem. Absolwent Wydziału Ekonomii,  studiów podyplomowych  z  analizy 

ekonomicznej  i  kontrolingu,  studiów  podyplomowych  z  prawa  gospodarczego  na  Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, oraz Absolwent Studiów Doktoranckich  z Nauk Ekonomicznych Szkoły 

Głównej  Handlowej  w  Warszawie.  Posiadający  zawodowe  doświadczenie  na  szczeblu 

specjalistycznym  w  zakresie  analiz    finansowych,  jak  i  managerskim  w  zakresie  zarządzania 

oddziałem  o  kilkudziesięciomilionowych  przychodach  ze  sprzedaży.  Aktywny  uczestnik  obrotu 

giełdowego od 1997 roku, znający w praktyce całą plejadę rynków i instrumentów finansowych.  

 

 

Paweł  Skórka,  w  oczekiwaniu  na  wpis  na  listę  KNF  ‐  Maklerów  Papierów  Wartościowych  z 

uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Uzyskał 5 najlepszy wynik na 425 osób (98 

percentyl)  na  ostatnim  egzaminie  państwowym  na  Maklera  Papierów  Wartościowych,  zdając 

egzamin  za  pierwszym  razem.  Posiada  doświadczenie  w  badaniu  i  analizie  sprawozdań 

finansowych, zdobyte w trakcie pracy w KPMG Audyt Sp. z o.o. ‐ zarówno w departamencie Audytu 

Instytucji  Finansowych  jak  i  Audytu  Ogólnego  (przedsiębiorstwa  produkcyjne  i  usługowe). 

Prywatnie interesuje się rynkami kapitałowymi, psychologią inwestowania, analizą techniczną oraz 

finansami przedsiębiorstw. Aktywny uczestnik obrotu giełdowego. 
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Kontakt: 

 

Mariusz Śliwiński: 

tel. 791‐784‐004 

e‐mail: mariusz@maklers.pl 

skype: msliwinski 

 

 

Paweł Skórka: 

tel. 609‐363‐441 

e‐mail: pawel@maklers.pl 

skype: skorka.p 

 

 

 

Maklers.pl 

e‐mail: kontakt@maklers.pl 

http://www.maklers.pl 
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