
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Webinarium pt. „Zrozumieć działalność banku i operacje 
bankowe” 

 

Data: 22 marca 2021 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 

Cel 

Celem webinarium jest przybliżenie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, czym zajmują się banki oraz głównych 
operacji finansowych, których można dokonać w banku i przy jego udziale. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, ponieważ w tym wieku 
coraz częściej dzieci zaczynają przygodę z bankowością, mają otwierane przez rodziców rachunki bankowe, zaczynają 
korzystać z kart płatniczych, dokonują pierwszych płatności internetowych. W webinarium mogą wziąć udział również 
uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także nauczyciele zainteresowani tematyką webinarium, w tym m.in. doradcy 
metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, 
nauczyciele kształcenia zawodowego. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 8:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 9:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 11:00 

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  
18 marca 2021 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. 

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. 

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


 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prelegent: Anna Ważyńska-Rafał – główny specjalista 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 
PROGRAM 
22 marca 2021 roku (piątek) 
 

 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

8:45-9:00 Logowanie uczestników 

  

9:00-9:45 

 Pieniądz – różne formy (gotówka, pieniądz elektroniczny) 

 Konto bankowe – co to jest? 

 Operacje bankowe – wpłata/wypłata gotówki, płatności bezgotówkowe, przelew 
elektroniczny, karty płatnicze i kredytowe 

  
   9:45-10:00 Przerwa 

  

10:00-10:45 

 Operacje bankowe cd. – aplikacje do płatności (np. w telefonie), bezpieczeństwo 
płatności w sieci 

 Pożyczanie pieniędzy – na czym polega pożyczanie pieniędzy z banku, co to jest 
kredyt? 

 Oszczędzanie w banku – na czym polega? 

 Podsumowanie 

  
   10:45-11:00 Pytania i odpowiedzi 

  


