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Cel 

Innowacje finansowe przyczyniły się do powstania zaawansowanych instrumentów oraz platform na 
rynku usług finansowych, co dla konsumentów stworzyło zarówno nowe szanse, jak i zagrożenia. 
Uczestnicy rynku finansowego spotykają się również z problemami związanymi z nieprawdziwymi 
informacjami, tzw. fake news, inwestycjami wysokiego ryzyka z obietnicą wysokiej stopy zwrotu czy 
alternatywnymi formami inwestycji np. kryptowalutami. Celem seminarium jest przedstawienie 
kluczowych pojęć związanych z bezpiecznym  i świadomym korzystaniem z innowacji finansowych,  
a w rezultacie przekazanie tej wiedzy uczniom na zajęciach szkolnych. Ponadto zwrócona zostanie uwaga 
na rozwiązania stosowane przez UKNF, mające na celu ochronę uczestników rynku finansowego. Podczas 
webinarium przedstawione zostaną przykłady rozwiązań związane z rozwojem innowacji na rynku 
finansowym. 

Kto powinien wziąć udział? 

Webinarium skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów zawierających treści 
ekonomiczne, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką 
nowych technologii w finansach, a także szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week.  

Forma 

Spotkanie odbędzie się w formie webinarium. Przebieg webinarium będzie podlegał rejestracji 
audiovideo. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 13:45  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 14:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 16:15 

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną 
przesłane najpóźniej w dniu 7 października 2020 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć 
można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną 

przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule 
podając tytuł i datę seminarium.  

 
 
 

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl


 

 

Webinarium dla nauczycieli 

pt.  „Jak bezpiecznie i świadomie korzystać 

z innowacji technologicznych w usługach 

finansowych” 

 

PROGRAM 

9 października (piątek) 

Prelegent: Agnieszka Butor-Keler – główny specjalista 
Departament Innowacji Finansowych FinTech 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

13:45-14:00 Logowanie uczestników 

  

 

14:00-16:00 

 Rozwój innowacji finansowych – wprowadzenie do tematyki 

a) Podstawowe kierunki rozwoju innowacji finansowych i pojęcia z tym 
związane 

 Wzrost świadomości 

a) Rola edukacji finansowej dla budowania pozytywnych wzorców zachowań 

b) Korzystanie z pewnych, zaufanych źródeł informacji 

c) Na co zwracać uwagę przy wyborze dostawców usługi finansowej 

 Znaczenie bezpieczeństwa w rozwoju innowacji finansowych 

a) Nowe ryzyka związane z innowacjami finansowymi 

b) Sposoby działania oszustów w Internecie - przykłady 

 Działania UKNF w zakresie wspierania ochrony uczestników rynku 
finansowego 

  
16:00-16:15 Pytania i dyskusja 

  

 


