
 

 
Data: 23 marca 2023 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR 
 
Webinarium pt. „Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych” 
 
Cel 

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z (nie)racjonalnym procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych 
oraz związanego z nimi ryzyka. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z dziedziny psychologii i będą mieli okazję na 
własnym przykładzie doświadczyć mechanizmów rządzących rynkiem finansowym oraz dowiedzieć się jak traktujemy 
zyski i straty inwestycyjne podczas interaktywnych case study. Na ich podstawie omówione zostaną zauważone 
zjawiska, a także metody radzenia sobie z nimi. Chociaż tematyka prezentacji jest związana stricte z obszarem 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, przedstawione informacje mogą także okazać się przydatne w codziennych 
sytuacjach niezwiązanych z finansami.  
 
 
Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów III i IV klasy szkół ponadpodstawowych, którzy niedługo będą musieli się 
mierzyć z pierwszymi samodzielnymi decyzjami dotyczącymi finansów i inwestowania. Merytoryczną podstawą 
spotkanie jest książka laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Daniela Kahnemana, pt. „Pułapki myślenia.  
O myśleniu szybkimi wolnym”1. 
 
Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 10:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 11:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 13:00  
 
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 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.  

                                                           

1 Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina 

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


 

 
 
Webinarium pt. „Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych” 

 
Prelegenci: 
Mikołaj Kramek – Specjalista 
Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
23 marca 2023 roku (czwartek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

10:45-11:00 Logowanie uczestników 

11:00-11:45 
 Czy ludzie są racjonalni? 

 Case study I – jak działa rynek finansowy 

11:45-11:55 Przerwa 

11:55-12:40 

 Czy tak samo oceniamy zyski i straty? 

 Case study II – jak podejmujemy ryzyko 

 Omówienie interesujących stereotypów (biases) w psychologii inwestowania 

12:40-12:45 Przerwa  

12:45-13:00 Pytania i odpowiedzi 

   


