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Przedsiębiorczość to nie tylko biznes
dr hab. Tomasz RACHWAŁ
prof. UP w Krakowie

P

roblematyka edukacji w zakresie
przedsiębiorczości jest w ostatnich latach przedmiotem dużego zainteresowania badaczy z wielu dyscyplin
naukowych oraz różnych interesariuszy procesu kształcenia. Powszechnie
przyjmuje się, że jest ona szczególnie
istotna w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego udziału
w życiu społeczno-gospodarczym.
Ważne jest jednak, jak należy tę przedsiębiorczość, którą mamy kształtować w procesie edukacji, rozumieć.
W świetle literatury przedmiotu nie
ma wątpliwości, że przedsiębiorczość
jest pojęciem wieloznacznym, różnie
definiowanym przez poszczególnych
autorów. Z punktu widzenia formułowania skutecznych strategii edukacyjnych w tym obszarze kształcenia
jest jednak konieczne przyjęcie jednej,
w miarę spójnej definicji.

wykorzystywania szans i pomysłów
oraz przekształcania ich w wartość dla
innych osób. Nie jest więc to wąskie
rozumienie, ukierunkowane tylko na
zdolność do prowadzenia własnego
biznesu, z czym pojęcie przedsiębiorczości bywa często utożsamiane. Z tak
rozumianą kompetencją związane
są określone umiejętności i postawy, a także wiedza niezbędna do ich
kształtowania. Szczególnie ważna jest
tu znajomość i rozumienie procesów
ekonomicznych, które są podstawą do
rozwoju szeregu umiejętności, w tym
zdolności do podejmowania przemyślanych decyzji finansowych. Wiedza
ekonomiczna i finansowa oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce,
są więc oczywistym elementem przedsiębiorczości jako kompetencji, która

Dobrą bazą w tym zakresie może
być przyjęcie europejskiej koncepcji przedsiębiorczości jako jednej
z ośmiu kompetencji kluczowych.
W jej świetle przedsiębiorczość jest
definiowana szeroko, jako zdolność

powinna być kształtowana w toku
edukacji formalnej i nieformalnej.
Taki sposób myślenia o przedsiębiorczości jest powszechnie przyjmowany
przez wielu badaczy i edukatorów, stał
się także myślą przewodnią zapisów
aktualnie obowiązującej podstawy
programowej dla szkół ponadpodstawowych w zakresie obowiązkowego
przedmiotu jakim są podstawy przedsiębiorczości. Dlatego z dużym uznaniem należy przyjąć przedstawione
w niniejszym numerze różnego typu
inicjatywy edukacyjne instytucji sektora finansowego, ukierunkowane na
rozwijanie postaw przedsiębiorczych
w społeczeństwie, szczególnie młodego pokolenia, przy uwzględnieniu treści kształcenia związanych z ekonomią
i finansami.

Dr hab. Tomasz Rachwał, profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, Kierownik Katedry
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,
ekspert w zakresie problematyki roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
i kształtowania kompetencji przedsiębiorczych,
autor wielu podręczników oraz poradników
dla uczniów i nauczycieli.
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Jedną z misji i zadań Ministerstwa Finansów
jest edukacja finansowa
Wszyscy wiemy, jak edukacja finansowa jest ważna. Pomaga zdobyć kompetencje finansowe, które w dzisiejszym
skomplikowanym świecie są niezbędne. Znajomość finansów, w stopniu chociaż podstawowym, jest umiejętnością,
której brak lub jej niedostateczny poziom wpływa na życie osobiste, a w konsekwencji na społeczeństwo i gospodarkę.

K

ażdy z nas, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy
zamożności, powinien potrafić gospodarować środkami finansowymi jakie ma do dyspozycji. Edukacja finansowa ma także
znaczenie dla zwiększenia umiejętności poruszania się po świecie
finansów, co prowadzi do wzrostu zaufania do rynku finansowego,
a w konsekwencji wspiera stabilność finansową.
W obecnie obowiązujących szkolnych podstawach programowych
jest już przestrzeń do przekazywania wiedzy z zakresu finansów –
zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, ale również podstawowych, a nawet przedszkolach. Ministerstwo Finansów i inne instytucje rynku finansowego starają się robić jak najwięcej, aby pomóc
uczniom w zdobywaniu wiedzy finansowej, a nauczycielom w jej
przekazywaniu.
W Polsce od wielu lat podejmowanych jest bardzo dużo inicjatyw
edukacyjnych z obszaru finansów. Większość z nich kierowana jest
do środowisk szkolnych. Jednak wydaje się, że brakuje kompleksowego podejścia w tym zakresie. Dlatego w październiku 2021 roku
rozpoczęto prace nad opracowaniem Krajowej Strategii Edukacji
Finansowej. Z inicjatywy Rady Edukacji Finansowej, na zaproszenie
Ministra Finansów do współpracy w opracowaniu strategii odpowiedziało 8 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

Minister Finansów
Magdalena RZECZKOWSKA

mentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych, Rzecznik Finansowy.
Wsparcie merytoryczne i techniczne zapewnia nam OECD. Ta organizacja ma największe doświadczenie w zakresie działań na rzecz
podnoszenia kompetencji finansowych i wspierania państw w opracowaniu krajowych strategii w tym obszarze.
Realizację projektu zaplanowano na 18 miesięcy, co oznacza, że
ostateczny projekt dokumentu powinien być gotowy w marcu 2023.
Aktualnie gorąco zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania
z programów edukacyjnych z zakresu podatków i budżetu – Finansoaktywni i TAXEDU.

PROGRAMY EDUKACYJNE MINISTERSTWA FINANSÓW
Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów
i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów
od 2015 roku. Misja edukacyjna programu skupia się wokół
tematyki podatkowej lub budżetowej i zmienia co roku.
Więcej informacji można znaleźć na: www.gov.pl/web/finanse/
finansoaktywni-program-edukacyjny-dla-mlodziezy

warto się nimi interesować. Wyjaśnia, w jaki sposób podatki
wpływają na nasze życie i budują przyszłość.
Baza materiałów i projektów edukacyjnych to miejsce
gdzie można znaleźć informacje o materiałach i projektach
edukacyjnych
dotyczących
finansów,
skierowanych
głównie do uczniów i nauczycieli. Ich tematyka obejmuje
szeroko rozumiane zagadnienia finansowe takie jak finanse
osobiste, finanse państwa, korzystanie z usług finansowych
czy rynek finansowy. Materiały i projekty zawarte w bazie
zgłaszane są przez różne podmioty zajmujące się edukacją
finansową. Są wśród nich zarówno instytucje publiczne jak
i stowarzyszenia branżowe czy fundacje. Baza znajduje
się na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/platformaedukacyjna-taxedu.

TAXEDU to internetowa platforma edukacyjna o podatkach
skierowana do osób w wieku 9 - 25
lat i wszystkich zainteresowanych edukacją podatkową.
TAXEDU pomaga zrozumieć czym są podatki i dlaczego
www.europa.eu/taxedu,

Scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu podatków i budżetu dostępne są na
stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/akademia-mf
Animacje edukacyjne, które mogą uatrakcyjnić lekcje nt.
podatków i budżetu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/
web/finanse/animacje-edukacyjne2.
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Czas, by biznes i zarządzanie
były obecne i w polskiej szkole
Przedsiębiorczość to jedna z najważniejszych kompetencji kształtowanych w toku edukacji. Pozwala sprawnie
funkcjonować w rzeczywistości XXI wieku, w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym kluczowa staje się
umiejętność adaptacji do nowych warunków i okoliczności. Aby uczyć kreatywnego i twórczego podejścia do zmiany,
potrzebna jest edukacja, która będzie rozwijała kompetencje przyszłości.

D

latego też Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło prace, aby od
1 września 2023 r. wprowadzić do szkół ponadpodstawowych
nowy przedmiot do wyboru uczniów – biznes i zarządzanie. Od 2027 r.
będzie go można wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym. Biznes i zarządzanie pozwoli
młodemu człowiekowi poznać świat finansów i wyposaży go w wiedzę,
która będzie podstawą odpowiedzialnych decyzji finansowych.

Minister Edukacji i Nauki
Przemysław CZARNEK

Wprowadzenie możliwości kształcenia biznesu i zarządzania na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby obok zagadnień takich jak
finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, szczególny nacisk położyć na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym
w ramach programów typu MBA, które zostaną w odpowiednim zakresie uwzględnione w podstawie programowej nowego przedmiotu.

Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka
Brytania (A-Level) i cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.
Czas, by były obecne i w polskiej szkole!

Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku
pracy oraz potrzeb uczelni. Biznes i zarządzanie to odpowiedź na
potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw

Chcemy stworzyć innowacyjny, odpowiadający potrzebom rynku
pracy przyszłości przedmiot, który sprawi, że będziemy mieć więcej
młodych ludzi wyposażonych w kompetencje menedżerskie. Potrzebujemy liderów, potrzebujemy ludzi odważnych, którzy będą świadomi tego, jak zarządzać własnym biznesem czy dużą organizacją.

Troska o środowisko staje się fundamentem
prowadzenia biznesu

Jeszcze kilkanaście lat temu próżno było szukać w szkolnych programach informacji na temat ekologicznego stylu życia
i tego, jak nasze działania mogą wpływać na planetę. Również wielkie koncerny nie czuły się jeszcze wtedy zobligowane
do podejmowania kroków nakierowanych na neutralizację wpływu ich działalności na środowisko naturalne. Programy
CSR skupiały się wokół zupełnie innych tematów niż ochrona środowiska. Od kilku lat obserwujemy na tym polu
bardzo dynamiczne i daleko idące zmiany.

C

oraz częściej słyszy się o ESG (ang. Environmental, Social and
Corporate Governance). Na działania te składają się podnoszenie standardów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
i przeciwdziałania jego degradacji, kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Dążenie do tego,
aby przedsiębiorstwa na całym świecie rozwijały się w sposób coraz
bardziej odpowiedzialny i zrównoważony pochodzi nie tylko ze strony regulatorów, inwestorów, ale i ich pracowników, a przede wszystkim – konsumentów.
Tak widziany rozwój staje się narzędziem pozwalającym pozyskiwać nowych klientów, inwestorów czy partnerów biznesowych.
Dla coraz większej grupy osób troska o środowisko staje się fundamentem prowadzenia biznesu i świadectwem dobrej kondycji
przedsiębiorstwa.
Jako minister odpowiedzialna za kwestie związane z klimatem, energią oraz środowiskiem cieszę się, że jestem świadkiem kształtowania
się kolejnego pokolenia osób, którym bliska jest troska o czyste powietrze, czyste lasy, rzeki, jeziora, czyste środowisko.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska od kilku lat prowadzi działania
nakierowane na edukację ekologiczną – tę w szkołach i tę mniej
formalną. Ważną inicjatywą jest kampania „Nasz Klimat”. Jednym
z jej celów jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają

4

Minister Klimatu i Środowiska
Anna MOSKWA
się do zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych
(m.in. oszczędzanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja, korzystanie z przedmiotów powstałych z recyklingu lub
biodegradowalnych).
Z tego miejsca pragnę zachęcić Państwa – pedagogów – do przybliżania młodzieży tej tematyki. Na naszej stronie internetowej
znajdziecie informacje o aktualnych programach, konkursach, czy
możliwości uzyskania patronatu dla Waszych działań.
Dziś to od nas zależy, w jakim stanie pozostawiamy naszą planetę
– uwrażliwiajmy więc młodzież na jej losy. To zaprocentuje – nie tylko profitem finansowym, ale i poprawą jakości życia nas wszystkich!
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/nasz-klimat
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Edukacja ekonomiczna
to nasze wspólne zadanie
Szanowni Państwo,
dobrze się dzieje w tych społeczeństwach i państwach gdzie
naukę, edukację i gospodarkę łączy wiele wartości i celów.
Dziś, wobec tak wielu wyzwań cywilizacyjnych, potrzeb
i oczekiwań społecznych formułowanych przez obywateli,
wypracowanie synergii w tworzonych koncepcjach i podej
mowanych działaniach jest kluczowe dla zrównoważonego
rozwoju i odnoszenia sukcesów w kolejnych dekadach.
Bardzo dużo w tym procesie będzie zależeć od systemu
edukacji, a w szczególności jego kadr czyli Państwa – dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. Ważne jest
aby wraz z realizacją odpowiednio dostosowanych podstaw
programowych i procesu kształcenia, budować odpowiedzialność za przyszłość naszej planety oraz przekazywać
uczniom praktyczną wiedzę z tych obszarów, które mają
istotne znaczenie dla zapewnienia godnych warunków życia ludzi i neutralności dla środowiska przyrodniczego.
Edukacja finansowa, cyfrowa i cały segment popularyzacji
wiedzy z obszaru ESG (z ang. environmental, social and
corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to zadanie, przed którym stoimy wspólnie jako przedsiębiorcy, edukatorzy i urzędnicy.

Krzysztof PIETRASZKIEWICZ,
Prezes Związku Banków Polskich

Wierzę, że doświadczenia ostatnich lat we wspólnej realizacji z blisko 7 tysiącami szkół i ponad 17 tysiącami nauczycieli różnych inicjatyw edukacyjnych polskiego sektora
bankowego na czele z Programem „Bankowcy dla Edukacji”, pozwolą na zrealizowanie tych ambitnych celów. Wierzę, że tak jak dotychczas, będziemy wspólnie kształtować
ten program.
Życzę wszystkim Państwu w tej codziennej pracy na rzecz
milionów polskich uczniów wytrwałości i wielu sukcesów.
Mam nadzieję, że do grona instytucji i osób już współpracujących z nami będą dołączać kolejne. Jestem bowiem
przekonany, że w ślad za jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych – Benjaminem Franklinem - inwestycja w wiedzę zawsze przynosi maksymalne odsetki.

Efekty działań edukacyjnych
są już widoczne
W

yniki badań, cyklicznie zlecanych przez Fundację
GPW oraz Fundację Warszawski Instytut Bankowości, „Poziom wiedzy finansowej Polaków” nie pozostawiają złudzeń: edukacja ekonomiczna to bardzo istotne
zadanie, a instytucje finansowe, w tym Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, mają wręcz obowiązek ją
prowadzić.
Efekty działań edukacyjnych zaczynają być widoczne – samoocena wiedzy i kompetencji się poprawia, a co za tym
idzie rośnie otwartość na korzystanie z bardziej wyrafinowanych sposobów pomnażania oszczędności. Rekordowym obrotom na warszawskiej giełdzie towarzyszy rosnący udział inwestorów indywidualnych.
Giełda Papierów Wartościowych wraz z Fundacją GPW
mają szeroką ofertę edukacyjną dla młodzieży szkolnej
i akademickiej oraz dla nauczycieli i rodziców. Dzielimy

Marek DIETL,
Prezes Giełdy
Papierów Wartościowych

się wiedzą z inwestorami indywidualnymi w każdym
wieku w ramach szkoleń dostosowanych do ich poziomu znajomości tajników inwestowania. Największym
wyzwaniem jest dotarcie i zachęcenie potencjalnych
odbiorców do pogłębiania wiedzy i udziału w internetowych grach giełdowych. Inwestowanie to rodzaj rzemiosła – talent należy uzupełnić solidną wiedzą i systematycznym ćwiczeniem.
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Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej 2022
W tym roku Rada Edukacji Finansowej wyróżniła dwie organizacje za projekty z zakresu edukacji finansowej.
Warszawski Instytut Bankowości otrzymał wyróżnienie za Projekt Bankowcy dla Edukacji finansowej
Młodzieży „Bakcyl”, a Fundacja ProPublika za symulator kreowania bezpiecznych nawyków konsumenckich
w internetowych środowiskach społecznościowych - konsument.edu.pl.
Patronat honorowy

Zapraszamy: www.bakcyl.wib.org.pl

Informacja o konkursie Wyróżnienie Rady
Edukacji Finansowej znajduje się na stronie
www.rf.gov.pl/wyroznienieref/.

UCZESTNICY
PROJEKTU
lata 2013-2021

Projekt edukacyjny, którego celem
jest podnoszenie poziomu wiedzy
dzieci i młodzieży z zakresu
finansów i bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni oraz
inspirowanie świadomych działań
i budowanie właściwych postaw
w zakresie przedsiębiorczości.

Jedna z nagrodzonych inicjatyw to
symulator kreowania bezpiecznych
nawyków konsumenckich w internetowych środowiskach społecznościowych – wykonany w ramach konkursu
UOKIK przez Fundację ProPublika.

Organizator

Konsument.edu.pl symuluje portal
społecznościowy, na którym użytkownik może doświadczyć 10 realnie
spotykanych w sieci zagrożeń, takich
jak oszustwo zakupowe, wyłudzenie
kodu BLIK, kradzież tożsamości, inwestycje alternatywne czy piramida
finansowa. Dzięki temu użytkownicy uczą się bezpiecznych nawyków
i odpowiedzialnego zachowania w internecie na podstawie doświadczenia
zdobytego w bezpiecznym środowisku. W ten sposób uczą się rozpoznawać i reagować na zagrożenia,
z którymi mogą spotkać się w życiu
codziennym. Portal zawiera również
materiały dla nauczycieli oraz dziesięć
gotowych scenariuszy lekcji na temat
cyberbezpieczeństwa.
Więcej na stronie:
www.konsument.edu.pl
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SEKTOR BANKOWY
Ponad 120 banków
partnerskich – państwowych
i prywatnych, komercyjnych
i spółdzielczych.

Partner

Warszawski Instytut Bankowości został
nagrodzony za Projekt Bankowcy dla
Edukacji finansowej Młodzieży „Bakcyl” realizowany od 2013 r., którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy
dzieci i młodzieży z zakresu finansów
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw
w zakresie przedsiębiorczości. Jest to
przykład sektorowego projektu, w którym bierze udział 120 polskich banków
- państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. Od początku
realizacji projektu przeszkolono ponad
1000 wolontariuszy i dotarło z przekazem edukacyjnym do 900 tys. uczniów
i 17,5 tys. nauczycieli. Ogólnopolski
charakter programu potwierdza podpisanie porozumień z 400 samorządami
w całym kraju, co pozwoliło na dotarcie
do 5,5 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„this is
not scam”

Konsument.edu.pl symuluje portal społecznościowy, na którym użytkownik może

10 realnie spotykanych w sieci zagrożeń, m.in. oszustwo zakupowe,
6doświadczyć
wyłudzenie kodu BLIK, kradzież tożsamości, inwestycje alternatywne czy piramida
finansowa.

400

ponad
przeszkolonych
wolontariuszy
około

17,5 tys.

900 tys.

SAMORZĄDY

nauczycieli

uczniów

SZKOŁY

współpraca na podstawie
porozumień podpisanych
z 400 samorządami
w całej Polsce

Około 5,5 tys. szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Partnerzy Strategiczni

W ramach

Projekt BAKCYL, to m.in.:
• Lekcje:
 w formule on-line i stacjonarnej
 prowadzone przez wolontariuszy – ekspertów z sektora bankowego
 na bieżąco aktualizowane i dostosowane do podstawy programowej w szkołach
 prezentacje uzupełnione o filmy, quizy i ćwiczenia
• Konkursy:
 stałe i okolicznościowe (np. wakacyjne, z okazji Dnia Dziecka)
 szeroki zakres tematyczny:
edukacja ekonomiczna z elementami
cyberbezpieczeństwa, zarządzanie finansami
osobistymi, wiarygodność finansowa, przedsiębiorczość,
inwestowanie
 różnorodna forma: gry, symulacje, quizy, projekty, krzyżówki
• Spotkania z praktykami
• Profesionalne materiały edukacyjne, w tym filmy
• Współpraca z wydawnictwami
młodzieżowymi docierającymi do
uczniów w całej Polsce
Zapraszamy do współpracy.
BANKOWCY
DLA EDUKACJI
program sektorowy

Więcej na stronie:
www.bakcyl.wib.org.pl
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Nie każdy uczeń pójdzie na ekonomię,
ale każdy ma z nią do czynienia
Szanowni Państwo,
działania edukacyjne, zarówno w ramach edukacji formalnej
jak i pozaformalnej, są podstawowym warunkiem rozwoju
wiedzy, umiejętności i postaw dzieci i młodzieży w każdej
dziedzinie. Niewątpliwie podstawowym miejscem realizacji
takiej edukacji jest i pozostanie polska szkoła z jej zaangażowanymi nauczycielami i dyrektorami.
Edukacja ekonomiczna była i jest wyzwaniem polskiej edukacji. Świetnie rozumieli to już prawie 100 lat temu, Janusz
Korczak (autor książki „Bankructwo małego Dżeka”) razem
z Władysławem Grabskim (twórcą nowoczesnych finansów
Polski po I wojnie światowej).
Niestety tematyka ta w ostatnich latach nie była podstawowym
celem podstaw programowych, a otaczająca nas rzeczywistość
stawia coraz większe wyzwania w tej dziedzinie.
Poszerzenie wiedzy młodych ludzi w tym zakresie jest podstawowym warunkiem przyszłego rozwoju Polski i bezpieczniejszego życia ich samych. Edukacja daje nadzieję, że ludzie będą
w przyszłości podejmować bardziej racjonalne decyzje finansowe i unikać nadmiernego ryzyka zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym.
Dlatego też Warszawski Instytut Bankowości, wspólnie z wieloma instytucjami (samorządami, ministerstwami, instytucja-

Waldemar ZBYTEK,
Prezes Zarządu,
Warszawski Instytut Bankowości

mi rynku finansowego), organizuje szereg projektów i działań
zmierzających do przybliżenia podstawowej wiedzy ekonomicznej. Bez Państwa aktywnego udziału nie wyobrażamy sobie
skutecznej ich realizacji. Zgodnie z prowadzonymi badaniami
pierwsze działania w tej tematyce powinny być realizowane
już od najmłodszych lat – dlatego też w naszych propozycjach
znajdziecie Państwo działania skierowane do uczniów w każdym wieku.
Głównymi celami realizacji naszych projektów jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie ekonomii,
przedsiębiorczości, finansów i cyberbezpieczeństwa w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez dostarczenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Zapraszamy do udziału w projektach, których jesteśmy organizatorami lub partnerami, m.in.:
Od Grosika do złotówki
https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/

program edukacji ekonomicznej i finansowej z multimedialnym
pakietem dydaktycznym dla nauczycieli i uczniów I-III klasy szkoły podstawowej
Eduaktywni
http://eduaktywni.pl/

program edukacji ekonomicznej i finansowej oparty o przesłanie
książki Janusza Korczaka, z szerokim pakietem dydaktycznym
dla nauczycieli uczniów IV-VI klasy szkoły podstawowej
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
https://bakcyl.wib.org.pl

Program edukacji finansowej skierowany do młodzieży najstarszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Europejski Quiz Finansowy
http://eqf.wib.org.pl

konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

Ekonomia na co dzień
https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/

Program wspierający realizację zajęć z doradztwa zawodowego
i edukacji finansowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych.
Konkurs Score Hunter
https://bakcyl.wib.org.pl/score-hunter/

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych wspierający wiedzę
w zakresie budowania wiarygodności finansowej, odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości.
Milion na Bank
https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/

Konkurs z wykorzystaniem internetowej symulacji inwestycji giełdowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Konkurs IT
konkurs@irks.pl

Konkurs rozwijający wiedzę i umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie IT oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

https://cyber.wib.edu.pl/

cykl działań (lekcje, konkursy, warsztaty) na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Więcej informacji na stronach poszczególnych projektów
oraz na stronie głównej Warszawskiego Instytutu Bankowości
www.wib.org.pl
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Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG)
P
rojekt SIGG organizowany przez
GPW oraz Fundację GPW we
współpracy z Fundacją im. Lesława
A. Pagi kierowany jest do uczniów
i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Ma on na celu edukację
ekonomiczną młodzieży w zakresie
mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Formuła projektu
obejmuje grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy 
GPWtr@der
oraz moduł edukacyjny, w ramach
którego młodzież szkolna zapoznaje
się z zasadami działania giełdy oraz
instrumentami giełdowymi. Zdobytą
wiedzę uczniowie (w 2-4-osobowych

zespołach) wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych
transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych (akcji, ETF-ów czy kontraktów
terminowych). Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale
transakcje zawierane są na podstawie
rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym.
Taki mechanizm doskonale oddaje
giełdową rzeczywistość, a uczniowie
w praktyce przekonują się, na czym
polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki
niewłaściwych decyzji. Poprzez udział
w projekcie młodzi ludzie mają tak-

że możliwość zdobycia umiejętności
analizowania danych i sytuacji na rynku, podejmowania decyzji oraz pracy
w grupie. W dotychczas zrealizowanych edycjach projektu SIGG uczestniczyło przeszło 300 tysięcy uczniów.
Więcej informacji na:
www.sigg.gpw.pl

Wizyty edukacyjne na GPW
O
ferta wizyt szkolnych na GPW w Warszawie adresowana jest do zorganizowanych grup młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

W ramach wizyty edukacyjnej uczniowie mogą poznać fakty i zdarzenia z historii i życia giełdy, a także obejrzeć figurę
byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny
dzwon. Dla grup przygotowany jest także materiał filmowy
nt. funkcjonowania giełdy i inwestowania na rynku kapitałowym, połączony z prezentacją multimedialną i pogadanką animatora z Fundacji GPW. Zdobytą wiedzę uczniowie
mogą utrwalić dzięki wypełnianiu kart pracy.
Wizyty edukacyjne są bezpłatne. Rezerwacji wizyty może
dokonać jedynie nauczyciel – opiekun grupy.

Wizyta trwa około 75 minut. Ze względu na potrzeby związane z pracami GPW czas zwiedzania i jego zakres może ulec
zmianie.
Więcej informacji oraz rejestracja na stronie:
www.wizytyszkolnegpw.pl

Zapraszamy także do obejrzenia wirtualnej wizyty na GPW!
https://youtu.be/S0B0kH4ds0M

Projekt edukacyjny ,,Niebanalnie o giełdzie”
„N
iebanalnie o giełdzie” to projekt edukacyjny Fundacji
GPW adresowany do nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne. Jego głównym celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli szkół ponadpodstawowych
oraz szkół podstawowych (klasy VII i VIII), prowadzących
zajęcia zawierające treści ekonomiczne w zakresie kształtowania świadomych postaw i racjonalnych zachowań oszczędnościowych i inwestycyjnych młodych ludzi, ze szczególnym
uwzględnieniem wyjaśnienia zasad funkcjonowania rynku
kapitałowego, przedstawienia jego instrumentów oraz wskazania czynników psychologicznych oddziałujących na preferencje inwestycyjne i oszczędnościowe oraz na umiejętność
szacowania ryzyka w tej dziedzinie.

W ramach dwóch zakończonych już edycji projektu kilkuset
nauczycieli wzięło udział w 26 szkoleniach w 16 miastach
Polski (składających się z wykładów merytorycznych i warsztatów metodycznych), 2 ogólnopolskich konferencjach oraz
2 konkursach na scenariusz lekcji. Efektem projektu jest rów-
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nież gra planszowa „Kawiarenki”, której kilka tysięcy egzemplarzy trafiło do polskich szkół. Wszyscy zainteresowani mają
także stały i bezpłatny dostęp do treści edukacyjnych opublikowanych na stronie internetowej projektu (4 filmów z serii
„Mam zielone pojęcie o giełdzie”, scenariuszy lekcji oraz materiałów ze szkoleń – prezentacji z wykładów merytorycznych
i podręczników metodycznych).
Kolejna edycja projektu planowana jest na rok szkolny
2022–2023.
Więcej informacji oraz materiały on-line
dostępne na stronie:
www.wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie
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EduAkcja – nowy ogólnopolski projekt edukacyjny
Wiedza o rynku kapitałowym wkroczyła do szkół ponadpodstawowych - EduAkcja, to ogólnopolski projekt
skierowany do nauczycieli i uczniów, którzy chcą poszerzyć i urozmaicić lekcje o tematykę związaną z rynkiem finansowym i kapitałowym. Organizatorami inicjatywy są: Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych,
CFA Society Poland, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton.

EduAkcja to m.in.
• Lekcje on-line „EduAkcja – oszczędzanie i inwestowanie”
• Spotkania on-line z Praktykami Rynku,
• Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów
• Materiały dydaktyczne wspierające nauczycieli (słownik pojęć i baza testów wiedzy)
• Artykuły publikowane w mediach lokalnych i samorządowych
To co wyróżnia projekt EduAkcja, to m.in. fakt, że lekcje
prowadzone są przez specjalistów - praktyków rynku kapitałowego, którzy po przeszkoleniu przez Fundację WIB,
w ramach wolontariatu dzielą się swoją praktyczną wiedzą
z obszaru ekonomii, finansów i rynku kapitałowego.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:
• Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,
• Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
• Procent składany,
• Pytania na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez
podjęciem decyzji o inwestowaniu,
• Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,
• Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,
• Architektura rynku kapitałowego w Polsce.
Konkursy to doskonała okazja do atrakcyjnego sprawdzenia swojej wiedzy i jednocześnie okazja do wygrania atrakcyjnych nagród finansowych.
Kolejną okazją do czerpania wiedzy od ekspertów są Spotkania z Praktykami Rynku. W ramach tych spotkań zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym Franklin
Templeton Kamilem Mikołajczakiem, Prezesem CFA Society Poland prof. dr hab. Krzysztofem Jajugą, Wicedyrektorem
Działu Rozwoju Rynku GPW Filipem Duszczykiem oraz Wiceprezesem CFA Society Poland dr Piotrem Sieradzanem.
Konkursy do doskonała okazja do atrakcyjnego sprawdzanie swojej wiedzy i jednocześnie okazja do wygrania atrakcyjnych nagród finansowych.
Więcej o projekcie na
www.edu-akcja.org

oraz na
https://bakcyl.wib.org.pl/eduakcja/
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„Złote szkoły” i „Ekonomia na co dzień”

Edukacja finansowa stanowi ważny element misji banku centralnego. Upowszechnianie wiedzy o zasadach
funkcjonowania rynku finansowego, pobudzanie postaw przedsiębiorczych, podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych bezpośrednio wspiera rozwój gospodarczy Polski.

N

arodowy Bank Polski prowadzi
liczne programy edukacyjne,
organizuje konkursy oraz udostępnia
szereg wysokiej jakości materiałów
dydaktycznych zarówno w formie
drukowanej, jak i na swojej stronie
internetowej.
Młodzież szkolna i nauczyciele to jedna z głównych grup, do których skierowane są działania edukacyjne NBP.
Warto wymienić choćby ogólnopolski
program „Złote Szkoły NBP”, którego
celem jest aktywizowanie uczniów
klas 7 i 8 oraz nauczycieli oraz poszerzanie edukacji ekonomicznej.
W roku szkolnym 2021/2022 odbyła

się druga edycja pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”. Innym przykładem jest realizowany od
lat wraz z Warszawskim Instytutem
Bankowości i Fundacją Młodzieżowej
Przedsiębiorczości program „Ekonomia na co dzień”, który poszerza
i uzupełnia program nauczania ekonomii w szkole ponadpodstawowej.
Ważnym elementem wspierania edukacji ekonomicznej w Polsce są prowadzone przez NBP szkolenia dla nauczycieli. Pedagodzy mogą poszerzyć swoją
wiedzę merytoryczną z ekonomii oraz
warsztat dydaktyczny w tym stosowanie nowoczesnych technik cyfrowych.

Oprócz własnych działań NBP dofinansowuje również zewnętrzne programy
edukacyjne. Szkoły i inne podmioty
mogą starać się o granty w wysokości
do 30 tys. zł. Dofinansowaniem mogą
zostać objęte m.in. programy poruszające tematykę gospodarki rynkowej,
stabilności systemu finansowego, inflacji, zarządzania przedsiębiorstwem i gospodarowania budżetem domowym.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane
przez Oddziały Okręgowe NBP.
Więcej informacji na
www.nbportal.pl

Jedyne takie muzeum w Polsce

Centrum Pieniądza NBP
Skarbiec ze sztabą złota, bankowóz, cenne polskie numizmaty – w tym denar Bolesława Chrobrego
– oraz złote monety z całego świata, to tylko niektóre z atrakcji zgromadzonych w Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka.

T

a jedyna w swoim rodzaju interaktywna placówka edukacyjno-wystawiennicza ma na celu
szerzenie wiedzy finansowej przy
zastosowaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Wiele koncepcji i zagadnień finansowych wydaje
się bardzo abstrakcyjnych, a w Centrum Pieniądza można doświadczyć
ich własnymi zmysłami. Zwiedzający najczęściej określają placówkę jako niezwykły wehikuł czasu,
którym mogą dotrzeć do przełomo-
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wych miejsc i zdarzeń związanych
z historią pieniądza i zrozumieć procesy ekonomiczne.
Licząca ponad 2000 m2 powierzchni
i podzielona na 16 sal tematycznych
multimedialna ekspozycja opowiada
historię pieniądza, wyjaśnia rolę banków centralnych, znaczenie procesów
ekonomicznych oraz zasady inwestowania – wszystko w nowoczesny
i atrakcyjny sposób. Oprócz tego na
stronie internetowej można odbyć wir-

tualny spacer po Centrum Pieniądza
i zdalnie zapoznać się z ekspozycją.
Grupy szkolne mogą rezerwować
wizyty w Centrum w formie zajęć na
ekspozycji, warsztatów lub zwiedzania tematycznego. Grupa może liczyć
do 25 osób. Wstęp do Centrum Pieniądza NBP i dział w programie edukacyjnym jest bezpłatny.
Więcej informacji na
www.cpnbp.pl
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KNF szerzy wiedzę o rynkach finansowych
Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją dbającą o prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczny rozwój
rynku finansowego. Jednocześnie od lat zaangażowana jest w podnoszenie wiedzy finansowej wśród
uczestników rynku finansowego, jak również wśród uczniów i nauczycieli.

W

ramach projektu Centrum
Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, KNF prowadzi działalność szkoleniową oraz wydawniczą.
Oznacza to m.in. organizację szkoleń,
od 2020 r. w formie webinarów, z których korzystać mogą przedstawiciele
środowiska szkolnego. W okresie od
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2021
r. w ramach projektu CEDUR w zorganizowanych 946 bezpłatnych seminariach i warsztatach udział wzięło
ponad 93,3 tys. słuchaczy.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
jest również krajowym koordynatorem Kampanii Global Money Week
(GMW) organizowanej przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej (INFE) działającą przy Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD). W tej światowej
akcji wzięły udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów.
W Polsce kampania obejmuje przede
wszystkim samodzielne inicjatywy
z zakresu edukacji finansowej podejmowane lokalnie przez szkolnych
koordynatorów GMW, którymi mogą
być, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wy-

chowawcy świetlic, pracownicy bibliotek, animatorzy.
UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom GMW dostęp do materiałów
edukacyjnych, m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz
bankowości elektronicznej.

Cykl webinariów
dla środowiska szkolnego
W ramach ostatniej X edycji GMW
UKNF przygotował cykl dwunastu
webinariów dla środowiska szkolnego
adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
nauczycieli.
Tematyka
cyklu
szkoleniowego
uwzględniała zagadnienia wymienione m.in. w podstawie programowej
określonej 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, w zakresie

treści nauczania – wymogów szczegółowych dot. rynku finansowego.
Webinaria dotyczyły m.in. podstawowych zagadnień dotyczących elektronicznych metod płatności, zasad
funkcjonowania systemu bankowego,
kredytów i umów kredytowych, zasad
działania rynków finansowych i skutecznego inwestowania. Uczestnicy
webinarów mogli też zdobyć wiedzę
z zakresu aktualnych zagadnień takich jak inflacja, stopy procentowe
czy cyberbezpieczeństwo.
Więcej informacji na
www.knf.gov.pl
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Edukacja dla Cyberbezpieczeństwa
Właściwe postawy użytkowników w cyberprzestrzeni stały się jednym z najczęściej podejmowanych tematów dotyczących bezpieczeństwa. Podnoszenie świadomości w tym zakresie jest niezwykle istotne mając
na uwadze postępującą cyfryzację kraju, a co za tym idzie również gwałtowny wzrost liczby cyberincydentów i nowego rodzaju zagrożeń z którymi coraz częściej mamy do czynienia.

Z

ważywszy na fakt, że z bankowości elektronicznej korzysta coraz
więcej ludzi, zarówno młodych, jak
i osób dorosłych, warto przekazywać
a także poszerzać podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.
W 2017 r. powstał projekt „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości, którego Partnerem
Wspierającym jest Visa Europe Management Services Ltd. Celem projektu jest przekazywanie podstawowej wiedzy nt. szeroko rozumianego

W latach 2017 – 2021 projekt dotarł
do blisko 185 tys. uczniów szkół podstawowych i średnich.

bezpieczeństwa w sieci oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych
technologii. W ramach projektu realizowanych jest wiele aktywności tj.
lekcje, wykłady, konkursy, spotkania
czy konferencje mających na celu
podnoszenie wiedzy nt. cyberbezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży.

W 2021 r. w ramach projektu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” udało
się zrealizować m.in.
• Lekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– przeprowadzono 989 lekcji
dedykowanych tematyce cyberbezpieczeństwa w ramach których udało się dotrzeć do 25 067
uczniów z całej Polski.
• Projekt to także cykl ponad 100
filmów zrealizowanych w ramach
kampanii Bankowcy dla CyberEdukacji. W rolach ambasadorów
kampanii wystąpili m.in.: Cezary
Pazura, Maciej Orłoś, Beata Tadla,
Artur Andrus, Ewa Kasprzyk, Michał Piela, Katarzyna Pakosińska,
Michał Kempa, Krzysztof Skiba,
Rafał Rutkowski – wspierani
przez ekspertów z obszaru bankowości, nowych technologii, IT,
cyberbezpieczeństwa oraz przedstawicieli instytucji publicznych.
Kampania realizowana jest we
współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa i ponad 20 bankami.
• Nowa strona www – uruchomiona nową stronę projektu BwC.
Strona jest dostępna pod adresem cyberbezpieczenstwo.edu.pl
lub cyber.wib.edu.pl.
„Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”
to także:
• webinaria i szkolenia,
• kursy e-learningowe MOOC,
• ogólnopolski test wiedzy
Cyber Geniusz,
• sesja tematyczna podczas
Kongresu Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości,
• raporty, badania, publikacje,
• działania medialne.
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Miesięcznik Finansowy BANK
– wybrane aktywności edukacyjne banków
Edukacja finansowa zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów bankowości. Wszystkie największe banki
w Polsce, oprócz wspólnych inicjatyw całego sektora, prowadzą również indywidualne programy edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

N

ajwiększym, najstarszym i najbardziej znanym programem bankowym skierowanym do uczniów są Szkolne
Kasy Oszczędności, od niemal 90 lat prowadzone przez PKO
Bank Polski. Aktualnie umowy na prowadzenie SKO podpisała z bankiem co trzecia szkoła podstawowa w Polsce, a przekaz edukacyjny programu dociera do około miliona uczniów.
W ramach SKO bank oferuje konta dla uczniów, ale także dla
szkół i działających w nich rad rodziców, a także wsparcie
w edukacji finansowej np. w postaci gotowych scenariuszy
lekcji o oszczędzaniu.
Sztandarowym produktem dla uczniów banku Pekao jest
aplikacja PeoPay KIDS, która jako rozwiązanie finansowo-edukacyjne zdobyła liczne nagrody w kraju i za granicą. Aplikacja uczy dziecko oszczędzania i wprowadza je w dorosły
świat finansów, uczy samodzielności, niezależności i podstaw
przedsiębiorczości. Z aplikacji korzysta ponad 61 tys. dzieci
w wieku 6-12 lat, z czego 93 proc. posiada kartę płatniczą do
konta. Bank Pekao – poza aplikacją PeoPay KIDS – przygotował również serię interaktywnych materiałów edukacyjnych
dla dzieci i ich rodziców, w tym własną grę planszową „Szlakiem na górę oszczędności”.
Fundacja Banku Santander dzięki zaangażowaniu pracowników banku organizuje liczne warsztaty i lekcje w placówkach
edukacyjnych i wychowawczych. Pracownicy banku uczą dzieci m.in. zasad cyberbezpieczeństwa. Fundacja prowadzi ponadto projekt „Klub Płomyka”. Polega on na wyremontowaniu
pomieszczeń, które mają służyć dzieciom jako miejsce zabawy
i wypoczynku w placówkach takich jak szpitale i domy dziecka.
Na działania edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa stawia również ING Bank Śląski. W 2021 r. poruszano m.in. takie
aspekty jak: ostrzeganie przed najpopularniejszymi oszustwa-

mi w sieci, ochrona danych logowania czy sposoby na bezpieczne bankowanie na telefonie i laptopie. ING Bank Śląski
przeprowadził również akcję edukacyjną o tym, jak prawidłowo rozmawiać o pieniądzach z dziećmi i pomiędzy dorosłymi.
Przekaz akcji edukacyjnej dotarł do 22 mln internautów.
Przykładem na to, że działalność banków nie ogranicza się do
wąsko pojmowanej edukacji finansowej jest zaangażowanie
mBanku w popularyzowanie matematyki. mFundacja wydała
trzy bezpłatne książki: „Matematyka jest wszędzie”, „Dziecinnie prosta matematyka” i „Matematyka na zielono”, których
rozdano już ponad 265 tys. egzemplarzy. Bank prowadzi też
program mPotęga skierowany do nauczycieli klas 4-8 szkoły
podstawowej. W ciągu ośmiu lat dofinansował 1,2 tys. projektów łączną kwotą 7 mln zł. Ponad milion polskich uczniów
zetknęło się z ciekawszą stroną matematyki dzięki mPotędze.
Banki swój przekaz edukacyjny kierują nie tylko do młodzieży szkolnej. Bank Millennium pod nazwą „Finansowy
elementarz” wydał cztery książki dla dzieci w wieku 3-7 lat.
Wolontariusze banku prowadzą również zajęcia w przedszkolach, w których przybliżają najmłodszym wiedzę finansową.
Z warsztatów skorzystało już 60 tys. dzieci. Z kolei Credit
Agricole w ramach akcji „Wyzwanie oszczędzanie” skupił się
na osobach dorosłych, a zwłaszcza na zagadnieniach związanych z zarządzaniem budżetem domowym w trakcie pandemii. W ramach projektu udało się stworzyć grupę kilku tysięcy
zaangażowanych internautów.
Działania banków związane z edukacją finansową
regularnie opisuje Miesięcznik Finansowy Bank.
Informacje na ten temat można również
znaleźć na stronie
www.alebank.pl
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