
 

 
Data: 22 marca 2023 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR 
 
Webinarium pt. „Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze” 
 
Cel 

Celem webinarium jest wprowadzenie osób wchodzących w dorosłość w tematykę dotyczącą ubezpieczeń. Podczas 
spotkania uczestnicy dowiedzą się czym są ubezpieczenia, w jaki sposób działają, jakie są rodzaje ubezpieczeń, kto 
może się ubezpieczyć. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom związanym z zawieraniem 
umowy ubezpieczenia, w tym kryterium wyboru ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb.   

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 17-19 lat 
oraz do nauczycieli.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 11:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 12:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 13:05  

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. „Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze” 

 
Prelegent: Mariusz Kokoszkiewicz – Kierownik 
Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
22 marca 2023 roku (środa) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

11:45-12:00 Logowanie uczestników 

12:00-12:45 

 Wprowadzenie podstawowych zagadnień związanych z ubezpieczeniami – co to są 
ubezpieczenia i w jaki sposób działają? 

 Podstawowe rodzaje ubezpieczeń przydatne w życiu codziennym 

 Dlaczego warto się ubezpieczyć – korzyści z ubezpieczeń w naszym życiu 

 Kryteria wyboru ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb 

 Praktyczne przykłady ubezpieczeń – na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia? 

12:45-12:50 Przerwa 

12:50-13:05 Pytania i odpowiedzi 

   


