
 

 

   

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
„Inwestowanie na rynku finansowym – jak to działa?” 

 
Data: 6  października 2017 roku (piątek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1 

 

Cel 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z mechanizmami funkcjonowania rynku 

finansowego, możliwościami wykorzystania instrumentów finansowych o różnym poziomie 

ryzyka i zysku, a także pokazanie, jak w przystępny sposób przekazać uczniom wiedzę  

w przedmiotowym zakresie. 

  

Dla kogo? 

Warsztaty skierowane są do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych 

w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zreformowanych szkołach ponadpodstawowych (licea, 

technika), a także nauczycieli kształcenia zawodowego i innych nauczycieli zainteresowanych 

ww. tematyką. 

 

Forma  

Szkolenie  będzie miało formę prezentacji połączonej z częścią praktyczną - warsztatową. 

 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00 

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.00 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”, aż do wyczerpania miejsc. 

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.   

 

Kontakt 

Anna Rojek, UKNF, tel. 22 262 48 59, e-mail: cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie pokrywają 

kosztów dojazdu.  
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Inne informacje 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów, materiały szkoleniowe oraz 

publikacje edukacyjne wydane nakładem KNF. 

PROGRAM 
6 października 2017 r. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
„Inwestowanie na rynku finansowym – jak to działa?” 

  
Prelegenci: dr Mariusz Poślad, Główny Specjalista, Stanisław Thiel, Ekspert 
Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
 

Godzina Temat 

10.00-10.30 
 
Rejestracja uczestników  
 

  

10.30-11.45 

Inwestowanie – dlaczego, kiedy i jak? 
Rodzaje rynków – kapitałowy, walutowy, terminowy, pożyczkowy 
Rodzaje instrumentów finansowych – akcje, obligacje, instrumenty 
pochodne 
Ryzyko i zysk – dwa kluczowe aspekty każdej inwestycji 
 
Analiza przypadku / Gra polegająca na podjęciu decyzji dotyczących 
inwestycji 

11.45-12.00 Przerwa  

12.00-13.15 

GPW i inne rynki 
Źródła informacji dla inwestora. Prospekt emisyjny i oferta publiczna  
 
Analiza przypadku / Gra polegająca na symulacji negocjacji ceny akcji 
między emitentem a inwestorami, w zmieniających się warunkach 
rynkowych 

13.15-13.30 Przerwa  

13.30-14.00 Warsztaty nad projektem scenariusza lekcji 

 
 
 
 
 


