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Misja Serwisu Edukacyjnego Rynku Kapitałowego Maklers.pl to: 

"PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI FINANSOWEJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA" 

Naszą misję realizujemy poprzez różnego rodzaju innowacyjne pomoce z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. 

Ofertę naszą kierujemy do: 

- osób zainteresowanych licencjami zawodowymi 

-- makler papierów wartościowych 

-- doradca inwestycyjny 

- inwestorów 

- firm 

Przy realizacji naszej misji współpracujemy z pasjonatami tematu, w pierwszej kolejności 
stawiając na zadowolenie naszych Klientów, w wyniku czego pojawiają się dochody 

generowane przez naszą firmę. 

Uwielbiamy naszych Klientów i są oni zapraszani w pierwszej kolejności do darmowych 

betatestów naszych nowych propozycji i to właśnie oni są nagradzani rabatami. 

Drodzy Klienci - to właśnie dzięki Wam istnieje firma Maklers.pl... 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy  do  skorzystania : 

 

                                            

Kurs maklerski                  Samodzielna nauka                     Darmowe treści 

 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
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CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU? 

DOŚWIADCZENIE: 

 W latach 2011-2016: 
o zorganizowaliśmy łącznie ponad 40 edycji kursów maklerskich (ponad 35 

edycji stacjonarnych i 7 edycji online) 
o dostarczyliśmy ok. 300 pakietów do samodzielnej nauki (kurs maklerski 

wideo i superpakiet MPW) 

o uruchomiliśmy ponad 500 dostępów do testów maklerskich online 

o ponadto ponad 1.000 osób korzystało i korzysta z przygotowanych przez 

nas darmowych treści. 

 Łącznie, pomagaliśmy i pomagamy w procesie nauki do egzaminu maklerskiego, 
ponad 1000 osobom w całej Polsce! 

SKUTECZNOŚĆ: 

Łącznie nasi Klienci, na 11 ostatnich sesjach egzaminacyjnych uzyskali łącznie 331 
licencji MPW, uzyskując często najlepsze wyniki na egzaminie. Poniżej prezentujemy 

efekty na poszczególnych egzaminach maklerskich: 

 wśród 67 Laureatów egzaminu maklerskiego z marca i października 
2016r. minimum 45 osób (67% Laureatów), korzystało w różnym stopniu z 

komercyjnych pomocy firmy Maklers.pl. 

 wśród 113 Laureatów egzaminu maklerskiego z marca i października 
2015r. minimum 74 osoby (65% Laureatów), korzystały w różnym stopniu z 

komercyjnych pomocy firmy Maklers.pl. 

 wśród 75 Laureatów egzaminu maklerskiego z marca i października 
2014r. minimum 57 osób (76% Laureatów), korzystało w różnym stopniu z pomocy 

firmy Maklers.pl. 

 wśród 86 Laureatów egzaminu maklerskiego z kwietnia i października 
2013r. minimum 70 osób (81% Laureatów), korzystało w różnym stopniu z pomocy 

firmy Maklers.pl. 

 wśród 134 Laureatów egzaminu maklerskiego z marca i października 
2012r. minimum 71 osób (53% Laureatów), korzystało w różnym stopniu z pomocy 

firmy Maklers.pl. 

 wśród 50 Laureatów egzaminu maklerskiego z października 2011r. minimum 14 
osób (28% Laureatów), korzystało w różnym stopniu z pomocy firmy Maklers.pl. 

 więcej szczegółów: www.maklers.pl/mpw/referencje 

INNOWACYJNOŚĆ: 

Jako pierwsza firma na polskim rynku zaoferowaliśmy następujące produkty (MPW) 

bardzo profesjonalne: 

 kursy maklerskie wideo 

 pakiety do samodzielnej nauki 

 testy maklerskie, zawierające część prawną (aktualizowaną na bieżąco) i pozaprawną 

 rozwiązania zadań z historycznych testów 

 tablice wzorów 

 pomoc w procesie pisania odwołań do egzaminu, przy wykorzystaniu technologii 

chmurowej i pracy zespołowej 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/mpw/referencje
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KURS MAKLERSKI 

Kurs maklerski Maklers.pl jest najbardziej kompleksową propozycją firmy Maklers.pl, 

pomagającą w nauce na egzamin maklerski. W ramach oferty kursu proponujemy: 

 

KURS MAKLERSKI STACJONARNY 

 

 

 

Podstawowym celem jest jak najlepsze przygotowanie Słuchaczy na egzamin maklerski 

organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 Wysokiej jakości zajęcia: 64 godziny zegarowe, w trybie nauki 16 odcinków po 4h 
każdy, prowadzonych wyłącznie przez zdecydowanie najmocniejszego Trenera MPW 

Maklers.pl - Mariusza Śliwińskiego, CIIA, DI, MPW, MGT. 

 Najbardziej kompletne materiały i dodatkowe możliwości wsparcia nauki w 

Polsce. Zawartość materiałów największa i najlepsza w Polsce. 
 Wysokiej jakości zajęcia: 64 godziny zegarowe, w trybie nauki 8*8h, prowadzonych 

wyłącznie przez starannie wyselekcjonowanych - licencjonowanych Maklerów 

Papierów Wartościowych*, w grupach warsztatowych. 

 Dostęp do platformy do nauki online na 3 miesiące: Maklers.Arslege.pl.  

 Dostęp do strefy PREMIUM do końca kolejnego roku kalendarzowego (w tym 
m.in. zbiorki tematyczne w pdf). 

 Komplet materiałów autorstwa Maklers.pl. 

 Bezpłatne indywidualne konsultacje online, przez Skype/Clickmeeting i bezpłatne 

konsultacje e-mailowe, aż do momentu najbliższego egzaminu.  

 1 aktualizacja materiałów (errata).  

 Bezpłatny udział w KURSIE MAKLERSKIM ONLINE MAKLERS.PL,  
 Bezpłatny dostęp do WIDEONAGRAŃ z kursu maklerskiego online Maklers.pl  

 Bezpłatny udział w CHMURZE MAKLERS.PL + wsparcie w pisaniu odwołań. 

 Kursy są organizowane cyklicznie w głównych miastach Polski oraz 

organizowane dla zamkniętych grup. 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/MPW/KURS-MAKLERSKI
http://www.knf.gov.pl/
http://www.maklers.pl/o-nas/trenerzy/mariusz-sliwinski
http://www.maklers.arslege.pl/
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski-online
http://www.maklers.pl/mpw/mpw-chmura
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski
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OGÓLNY PROGRAM KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL: 

 Weekend 1, zajęcia 1, sobota - WSTĘPNE OMÓWIENIE EGZAMINU I METOD 
NAUKI NA EGZAMIN, RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE, MATEMATYKA 
FINANSOWA 

 Weekend 1, zajęcia 2, niedziela - MATEMATYKA FINANSOWA, ANALIZA I WYCENA 
INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 

 Weekend 2, zajęcia 3, sobota - RACHUNKOWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA 
PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI 

 Weekend 2, zajęcia 4, niedziela – ETYKA ZAWODOWA, ANALIZA FINANSOWA 
PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI 

 Weekend 3, zajęcia 5, sobota - ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 

 Weekend 3, zajęcia 6, niedziela - STRATEGIE INWESTYCYJNE, PRAWO W 
PIGUŁCE 

 Weekend 4, zajęcia 7, sobota - TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - 
WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU 

 Weekend 4, zajęcia 8, niedziela - TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - 
NOTOWANIA CIĄGŁE, STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTU NA 
EGZAMINIE 

METODA PRACY NA KURSIE STACJONARNYM  MAKLERS.PL 

 

 Po wpłacie zaliczki, każdy Słuchacz ma możliwość otrzymania wszystkich 
materiałów, uruchomienia nauki online Maklers.Arslege.pl i nielimitowanych 

konsultacji online skype/mail. Może więc bardzo szybko rozpocząć przygotowania. 

Można też wybrać wariant z otrzymaniem kompletu materiałów na pierwszych 

zajęciach. 

 Każdy zjazd, poprzedzony jest mailem informacyjnym, co należy przynieść na kolejne 
zajęcia i kto będzie prowadził poszczególne moduły. 

 Zajęcia odbywają się w weekendy - SOBOTY i NIEDZIELE, po 8 godzin dziennie. W 
trakcie zajęć organizowane są 2 krótkie i 1 długa przerwa.  

 Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputera podłączonego do Internetu i 
rzutnika, z pomocą których, na dużej planszy, wyświetlane są slajdy z prezentacji, 

służących jednocześnie jako materiał do samodzielnej nauki, a także tradycyjnej 

tablicy, na której Trener tłumaczy w dodatkowy sposób wybrane zagadnienie, czy 

przedstawia dodatkowe schematy rozwiązywania historycznych zadań. 

 W tygodniu między zajęciami, aktywni Słuchacze, po 2-3 godzinach codziennego 
ćwiczenia rozwiązywania historycznych zadań (dostępnymi wraz z materiałami na 

kurs w formie papierowej oraz jako materiały PREMIUM w formie internetowej), 

systematycznie opanowują przerobiony w weekend materiał. W razie wszelkich 

wątpliwości, mogą posłużyć się autorskimi rozwiązaniami zadań, dostępnymi wraz z 

materiałami na kurs, zarówno w formie papierowej jak i internetowej (Maklers 
Arslege). Ponadto w ramach nielimitowanych konsultacji online, Trenerzy pomagają 

poprzez e-mail oraz skype. 

 

 

 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.arslege.pl/
http://www.maklers.arslege.pl/
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SAMODZIELNA NAUKA 

 
W ramach samodzielnej nauki zapraszamy do skorzystania z serwisu: 

KURS MAKLERSKI WIDEO 

 

Kurs maklerski wideo Maklers.pl zawiera te same bardzo dobre materiały, co kursy 
stacjonarne i online.  

W miejsce zajęć stacjonarnych, proponujemy: 

 Pamięć USB z nagranym całym 64 godzinnym kursem maklerskim wideo 
Maklers.pl 

 2-godzinne konsultacje za pomocą Skype/Clickmeeting 

 50 zapytań za pomocą e-mail do wykorzystania na ewentualne pytania i 
wątpliwości 

Część internetowa kursu zawiera: 

 Dostęp do platformy do nauki online na 3 miesiące: Maklers.Arslege.pl. 

 Dostęp do strefy PREMIUM do końca kolejnego roku kalendarzowego (w tym 
m.in. zbiorki tematyczne w pdf). 

 Bezpłatne indywidualne konsultacje online (do 2 godzin), przez 
Skype/Clickmeeting i bezpłatne indywidualne konsultacje e-mail (do 50 e-maili), 

aż do momentu najbliższego egzaminu. 

 1 aktualizacja materiałów (errata) uwzględniająca ostatni egzamin i najnowszy 
komunikat KNF (lipiec/sierpień, lub grudzień/styczeń), przesłana w formie 

elektronicznej. 

 Dostęp online do wykazu stale aktualnych aktów prawnych, poprzez SERK 
Maklers.pl: przepisy prawne. 

 5% rabat na zakupy w księgarni internetowej Maklerska.pl. 

 Bezpłatny udział w CHMURZE MAKLERS.PL + wsparcie w pisaniu odwołania, 
jako nowoczesna forma pomocy przy pisaniu odwołań - jeśli do zdania egzaminu 

zabraknie kilku punktów. 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/MPW/KURS-MAKLERSKI-WIDEO
http://www.maklers.arslege.pl/
http://www.maklers.pl/mpw/darmowe/przepisy-prawne
http://www.maklerska.pl/
http://www.maklers.pl/mpw/mpw-chmura
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski-wideo


 
 

 
SERWIS EDUKACYJNY RYNKU KAPITAŁOWEGO MAKLERS.PL  
WWW.MAKLERS.PL, E-MAIL: KONTAKT@MAKLERS.PL, TEL. 791-784-004                STR. 7 

SUPERPAKIET MPW 

 

Superpakiet do nauki na MPW, który po dodaniu książki K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: 

instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 

2016, a także kalkulatora, może stanowić świetny materiał do samodzielnej nauki. 

SUPERPAKIET ZAWIERA: 

 materiały z kursu stacjonarnego Maklers.pl (łącznie ponad 1200 slajdów 
prezentacji) sporządzone zgodnie z wytycznymi Komunikatu KNF, przeplecione 

zadaniami i rozwiązaniami autorskimi Maklers.pl do historycznych testów 

maklerskich. W tym:  

o Prawo – skuteczne sposoby nauki 

o Rachunkowość 
o Rynki i instrumenty finansowe  

o Matematyka finansowa  

o Analiza instrumentów dłużnych  

o Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji  

o Analiza instrumentów pochodnych  

o Strategie inwestycyjne  
o Obrót giełdowy i pozagiełdowy  

o Etyka zawodowa  

o Skuteczne sposoby rozwiązania testu na egzaminie maklerskim 

 1-miesięczny dostęp do platformy do nauki online Maklers.Arslege.pl 

 Dostęp do strefy PREMIUM do końca kolejnego roku kalendarzowego (w tym 
m.in. zbiorki tematyczne w pdf). 

 rozwiązania w wersji papierowej ostatnich 12 testów (z lat 2011-2016, łącznie ponad 
700 zadań część pozaprawna). 

 wskazówki dotyczące nauki na egzamin maklerski (kilkanaście stron). 

 tablice wzorów Maklers.pl (150 wzorów, 6 stron, 3 zalaminowane karty A4). 

 tablice matematyczne takie jak na egzaminie. 

 szablon do samodzielnego rozwiązywania zadań. 

 komunikat KNF będący podstawą do nauki + załączniki. 

 podsumowanie częstotliwości występowania zadań prawnych i pozaprawnych na 
egzaminie z w zależności od przepisu prawnego, czy bloku pozaprawnego, wraz z 
prognozą występowania testów na najbliższym egzaminie. 

 wysyłkę ww. materiałów paczką priorytetową (dostawa na następny dzień roboczy). 

 bezpłatny udział w CHMURZE MAKLERS.PL, jako nowoczesna forma pomocy przy 
pisaniu odwołań - jeśli do zdania egzaminu zabraknie kilku punktów. 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/mpw/superpakiet
http://www.maklers.pl/images/stories/kalkulator.jpg
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Maklerzy_papierow_wartosciowych_egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow.html
http://www.maklers.arslege.pl/
http://www.maklers.pl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=19&category_id=1&Itemid=187
http://www.maklers.pl/mpw/superpakiet
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TESTY ONLINE MAKLERS.ARSLEGE.PL 

 

 

 

Testy online MPW, proponowana przez Maklers.pl, odbywa się za pomocą platformy 

Maklers.Arslege.pl. 

 

ZAWIERAJĄ: 

 dostęp do innowacyjnej platformy edukacyjnej dla osób uczących się do egzaminu na 

Maklera Papierów Wartościowych. 

 ok. 3700 pytań testowych z zakresu znajomości przepisów prawnych, w tym prawie 
2900 zadań opracowanych i aktualizowanych na bieżąco przez ekspertów z firmy 

Arlsege.pl, oraz ponad 1.300 zadań z zakresu znajomości przepisów prawnych z 

historycznych testów z egzaminów maklerskich (lata 2006-2016), wraz z aktualną 

podstawą prawną. 

 ok. 1.300 historycznych zadań pozaprawnych z historycznych testów maklerskich 
(lata 2006-2016), wraz z wyjaśnieniem rozwiązania każdego zadania, a także 
odwołaniem do literatury rekomendowanej do nauki przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 2 tryby testów: egzaminacyjny i nauki. 

 dalsza rozbudowa platformy o nowe, właśnie wdrażane funkcjonalności, a także 
opracowania testów z następnych egzaminów maklerskich. 

 

 

 

 

 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/mpw/testy-online
http://www.maklers.arslege.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.maklers.pl/mpw/testy-online
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DARMOWE  TREŚCI 

 

To m.in. informacje o egzaminie maklerskim, samoaktualizujące się linki z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na egzaminie, testy z lat ubiegłych. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

AUTOR MATERIAŁÓW MPW: 

Autorem zdecydowanej większości materiałów (zarówno w formie internetowej, jak i 

papierowej jest Mariusz Śliwiński, CIIA, DI, MPW, MGT. Dotychczas skutecznie pomógł 

niemal 400 osobom w zdobyciu licencji Maklera Papierów Wartościowych i/lub Doradcy 

Inwestycyjnego. W różnej formie, wspiera kolejne ponad 1.000 osób w różnej formie 

przygotowań do egzaminu na MPW. 

KURS  MAKLERSKI - ZAPISY: 

Wszelkie zapisy dokonywane są drogą mailową (kontakt@maklers.pl), lub przez wypełnienie 
odpowiedniego formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.maklers.pl/mpw/kurs-

maklerski (kurs stacjonarny). Po wypełnieniu formularza (wraz z wyborem konkretnej 

edycji), w ciągu 24h następuje kontakt mailowy z potwierdzeniem otrzymania zapisu. 

SAMODZIELNA NAUKA - ZAMÓWIENIA: 

Aby zamówić materiały do samodzielnej nauki, wystarczy wejść na strony: 

www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski-wideo (kurs maklerski wideo), 

www.maklers.pl/mpw/superpakiet (superpakiet MPW), www.maklers.pl/mpw/testy-online 
(testy online Maklers.Arslege.pl). Zamówienia można dokonać drogą mailową 

(kontakt@maklers.pl), przez formularz zgłoszeniowy, lub Sklep Maklers.pl. 

DARMOWE TREŚCI – KORZYSTANIE: 

Aby móc korzystać z darmowych treści, wystarczy wejść na stronę 

www.maklers.pl/mpw/darmowe i wybrać odpowiedni dział. Korzystanie z darmowych treści 

wymaga rejestracji w serwisie. Rejestracja trwa zaledwie 1 minutę i odbywa się w sposób 

niemal automatyczny. 

 

http://www.maklers.pl/
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/mpw/darmowe
http://www.maklers.pl/mpw/autor-mpw
mailto:kontakt@maklers.pl
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski
http://www.maklers.pl/mpw/kurs-maklerski-wideo
http://www.maklers.pl/mpw/superpakiet
http://www.maklers.pl/mpw/testy-online
mailto:kontakt@maklers.pl
http://maklers.pl/component/virtuemart/makler-papierow-wartosciowych
http://www.maklers.pl/mpw/darmowe
http://www.maklers.pl/mpw/darmowe
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Poniżej znajduje się też szczegółowy schemat porównawczy oferty MPW Maklers.pl: 

Programy MPW Maklers.pl 
KURS 

STACJONARNY 
 

KURS 

WIDEO 
 

PAKIET 

SUPERPAKIET 
 

TESTY 

ONLINE 
 

DARMOWE 

TREŚCI 
 

Cena na 2017r. 2499zł 1599zł 999zł 449zł 0zł 

Cena na 2017r. (-10%*) dla: 

 Studenta 

 Członka SII 

 Klienta Maklers** 

2249zł  1439zł  899zł  404zł  0zł  

dostęp do darmowych treści (online)  v v v v v 

dostęp do Maklers.Arslege.pl (online)  3m 3m 1m v   

Dostęp PREMIUM (online) v v v   

komplet prezentacji (wydruk)  v v v     

rozwiązania zadań (wydruk)  v v V     

plan skutecznej nauki (wydruk) v v v   

tablice wzorów (wydruk)  v v v     

chmura Maklers.pl (online)  v v v     

wskazówki do nauki prawa (wideo+wydruk)  v v v     

wskazówki na egzamin (wideo)  v v V     

Jajuga "Inwestycje" (książka)  v v       

kalkulator mpw (gadżet)  v v       

posegregowane zadania (wydruk)  v v       

przepisy prawne (wydruk)  v v       

testy z lat ubiegłych (wydruk)  v v       

archiwalne nagrania z kursu (wideo)  v v       

egzamin próbny (wydruk)  v v       

konsultacje e-mail/skype/click (online)  v v       

uczestnictwo w kursie online (online)  v         

certyfikat ukończenia kursu (wydruk)  v         

uczestnictwo w kursie stacjonarnym (zajęcia)  v         

catering na kursie stacjonarnym  v         

* Rabaty nie sumują się.  

** Status Klienta Maklers ma osoba, która wydała do tej pory w naszej firmie minimum 1000zł.  
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SERWIS EDUKACYJNY RYNKU KAPITAŁOWEGO MAKLERS.PL  
WWW.MAKLERS.PL, E-MAIL: KONTAKT@MAKLERS.PL, TEL. 791-784-004                STR. 11 

HARMONOGRAM KURSÓW MAKLERSKICH 

STACJONARNYCH I ONLINE 

 WARSZAWA – 36 edycja stacjonarna – czerwiec/lipiec 2017r. 

 WARSZAWA – 37 edycja stacjonarna – październik/listopad 2017r. 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

 

 adres: ul. Żonkilowa 9, 62-080 Tarnowo Podgórne 

 telefon: 791-784-004 

 e-mail: kontakt@maklers.pl  

 facebook: http://www.facebook.com/pages/Maklerspl/164185090302697 
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