
 

Webinarium pt. „Inwestowanie na Giełdzie Papierów 
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Data: 9 czerwca 2022 r. godz. 11:00-13:15 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem webinarium jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z inwestowaniem na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Słuchacze zapoznają się z historią polskiej giełdy oraz 
zorganizowanymi rynkami obrotu prowadzonymi przez GPW, dowiedzą się jakie instrumenty finansowe znajdują się  
w obrocie na polskim parkiecie, a także jakie kroki należy podjąć aby rozpocząć inwestowanie. Uczestnicy poznają 
również rolę jaką pełnią firmy inwestycyjne na rynku kapitałowym, rodzaje rachunków inwestycyjnych, zasady ich 
prowadzenia oraz podstawowe zlecenia giełdowe jakie można składać na GPW. Ponadto uczestnicy dowiedzą się  
o podstawowych zasadach budowania portfeli inwestycyjnych oraz ryzykach, których muszą być świadomi decydując 
się na zainwestowanie środków w instrumenty finansowe. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Zagadnienia poruszone w trakcie 
webinarium obejmują tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 
r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosi się do następujących zagadnień wymienionych  
w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 30 stycznia 2018 r., tj.: 

1. charakterystyka instytucji rynku finansowego w Polsce (m.in. Giełda Papierów Wartościowych, Komisja 
Nadzoru Finansowego), 

2. rozróżnianie form oszczędzania i inwestowania, ich ocena z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków 
oraz przeprowadzanie symulowanej inwestycji w wybraną formę, 

3. charakterystyka rodzajów papierów wartościowych oraz objaśnienie mechanizmu inwestowania na giełdzie 
papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 

4. świadomość, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji 
finansowych. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 10:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 11:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 13:15  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny 
udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz 
wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 
7 czerwca 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. 

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. 
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Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

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

Prelegent:  

Rafał Gąsiorek – Starszy Specjalista 
Departament Spółek Publicznych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
 
PROGRAM 
9 czerwca 2022 roku (czwartek) 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

10:45-11:00 Logowanie uczestników 

  

11:00-11:30 
 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (historia i struktura rynku) 

 Rodzaje instrumentów finansowych notowanych na GPW 

  11:30-11:40 Przerwa 

  

11:40-12:10 

 Firmy inwestycyjne i ich usługi 

 Rachunki inwestycyjne (rodzaje rachunków i zasady ich prowadzenia)  

 Rodzaje zleceń na GPW 

  
12:10-12:20 Przerwa 

12:20-12:50 
 Budowa portfeli inwestycyjnych 

 Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

12:50-13:15 Pytania i odpowiedzi 
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