
 

 
Data: 24 marca 2023 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR 
 
Webinarium pt. „Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem” 
 
Cel 

Celem webinarium jest zaprezentowanie sposobu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, przedstawienie 
podstawowych ich rodzajów oraz sposobów inwestowania, potencjału i ryzyka z nim związanego, a także kryteriów 
branych pod uwagę przy ich wyborze. 

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 8:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 9:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 10:05  

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. „Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem” 

 
Prelegent: Janusz Ryfka – Ekspert 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
24 marca 2023 roku (piątek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

8:45-9:00 Logowanie uczestników 

9:00-9:45 

 Różnice pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem 

 Co to jest fundusz inwestycyjny i w jaki sposób działa 

 Najważniejsze informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego (rodzaj instrumentów 
finansowych, w które inwestuje fundusz, polityka inwestycyjna, koszty ponoszone 
przez uczestników, dotychczasowe wyniki itp.)  

 Podstawowe dokumenty funduszu inwestycyjnego 

 Potencjał i ryzyko inwestycyjne związane z funduszami inwestycyjnymi 

 Sposoby inwestowania w fundusze inwestycyjne 

 Fundusze ETF w porównaniu do „zwykłych” funduszy inwestycyjnych 

9:45-9:50 Przerwa 

9:50-10:05 Pytania i odpowiedzi 

   


