
 

 
 
 
Data: 22 marca 2023 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR 
 
Webinarium pt. „Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci” 
 
Cel 

Celem webinarium jest edukowanie młodzieży w obszarze bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwrócimy uwagę  
na aktualne problemy konsumenckie, podstawowe prawa, jakie przysługują konsumentom ze szczególnym naciskiem 
na sferę cyberbezpieczeństwa, pokazując jak rozpoznać oszustwa w Internecie. Projekt „Młodzież z prawem na 
cz@sie”, o którym będziemy opowiadać, ma na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw 
konsumenckich w Internecie. Oparty jest na bezpłatnym narzędziu edukacyjnym konsument.edu.pl – symulatorze, 
który stwarza potencjalne realne zagrożenia, na które możemy trafić w Internecie, uczy odróżniania prawdziwej oferty 
od pułapki.  

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i edukatorów. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 13:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 14:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 15:05 

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 webinarium. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

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 po potwierdzeniu 
uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie 
wiadomości tytuł i datę wydarzenia.  

 

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


 

 

 
Webinarium pt. „Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci” 
Prelegenci: 
Joanna Rożniatowska – Starszy specjalista 
Departament Komunikacji 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 
Krzysztof Pławecki – Prezes  
Fundacja Lex Cultura 

 
PROGRAM 
22 marca 2023 roku (środa) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

13:45-14:00 Logowanie uczestników 

14:00-14:45 

 Edukacja młodych konsumentów –o projektach UOKiK dla młodzieży i dzieci 

 Bezpieczne finanse w sieci, czyli czego możemy nauczyć się w ramach projektu Młodzież 
z prawem na cz@sie 

 Dropshipping, kryptowaluty, piramidy finansowe – pułapki w sieci 

 

14:45-14:50 Przerwa 

14:50-15:05 Pytania i odpowiedzi 

   


