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Cel 

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących roli i znaczenia rynku kapitałowego oraz 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w gospodarce rynkowej. 

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.  
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.: 
Uczeń: 

 charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce (m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, 
Komisję Nadzoru Finansowego) 

 rozróżnia formy oszczędzania i inwestowania, ocenia je z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków 
oraz przeprowadza symulowaną inwestycję w wybraną formę 

 charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych oraz objaśnia mechanizm inwestowania na giełdzie papierów 
wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 12:15  

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  
4 października 2022 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. 

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 wiadomości 
podając tytuł i datę wydarzenia.  

 

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 
6 października 2022 r. (czwartek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

 

10:00-10:45 
 
 

 Rola rynku finansowego w gospodarce. Instytucje rynku finansowego w Polsce  
i ich znaczenie 

 Rynek kapitałowy jako miejsce finansowania inwestycji, alokacji kapitału i wyceny 

 Obrót pierwotny i wtórny. Rynki organizowane przez GPW 

 Opis działalności GPW w Warszawie i charakterystyka obrotu organizowanego przez 
GPW 

10:45-11:00 Przerwa 

11:00-11:45 

 Rynek główny GPW oraz alternatywny system obrotu NewConnect w liczbach 

 Podział instrumentów finansowych i indeksy giełdowe publikowane przez GPW 

 Rodzaje wykresów i ich porównanie 

 Typy zleceń giełdowych oraz zastosowanie transakcji pakietowych 

11:45-12:15 Pytania i odpowiedzi 

   


