
 
 
 
 
 

 

„Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. 
Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim 

podpisze umowę kredytową? 
 
Data: 22 marca 2022 r. godz. 09:00-11:15 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
Cel  

Celem webinarium jest zapoznanie młodych ludzi u progu dorosłości z zobowiązaniami wynikającymi z umowy 
kredytowej, z różnymi rodzajami kredytów oraz klauzulami umów kredytowych.  

Do kogo kierowane jest webinarium1 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 17-19 lat 
oraz do nauczycieli. Zagadnienia, które będą poruszone w czasie prezentacji obejmują tematykę uwzględnioną  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 
 
Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 08:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 09:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 11:15  
 
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 wydarzenia. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 
21 marca 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. 
 
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 wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 
 
Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 
 
Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  
 
Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę webinarium.  
 

 

 

                                                           

 

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


 

 

 

 

        Prelegenci: Karolina Gał – Ekspert 
       Departament Rozwoju Regulacji 
        Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 

 
PROGRAM 
22 marca 2022 r. (wtorek)  

 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

08:45-09:00 Logowanie uczestników 

  

09:00-09:45 

 Cechy charakterystyczne umowy kredytowej odróżniające ją od innych umów  
(essentialia negotii umowy kredytowej) 

 Jakie obowiązki nakłada na młodego człowieka umowa kredytowa (zakres 
odpowiedzialności i obowiązków) 

  
   09:45-10:00 Przerwa  

  

10:00-10:45 

 Jakie kredyty mogą oferować młodym ludziom banki na początku ich dorosłego życia?  
(rodzaje kredytów, wady, zalety, rodzaj zaciąganego zobowiązania) 

 Jaka jest różnica pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym a limitem na kartę 
kredytową? 

 Na jakie postanowienia umowy należy zwrócić uwagę zaciągając kredyt?  

 Klauzule umowy o kredyt hipoteczny ważne z punktu widzenia konsumenta  

  
   10:45-11:15 Pytania i odpowiedzi  

   
 


