
 

 

 

BAKCYL na Kongresie Edukacji Finansowej 

28 marca odbył się na PGE Narodowym Kongres Edukacji Finansowej, organizowany w 
ramach European Money Week przez Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, 
Fundację im. Lesława A. Pagi i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!. 
O kluczowych wyzwaniach w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej dyskutowało 
w trakcie Kongresu ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji 
i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń. 

W trakcie Kongresu m.in. podsumowano rok 2016 w projekcie Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży BAKCYL. Niewątpliwym sukcesem i powodem do dumy jest grono 
400 przeszkolonych wolontariuszy BAKCYLA w całej Polsce oraz blisko 24.000 
uczestników 1.000 lekcji, ocenionych przez uczniów i nauczycieli na 5+.   

W sesji plenarnej Kongresu organizator – Warszawski Instytut Bankowości - wyróżnił 
spośród banków komercyjnych: Raiffeisen Polbank za największą liczbę zrealizowanych 
lekcji w 2016 r., ING Bank Śląski za największą liczbę przeszkolonych wolontariuszy i Bank 
Zachodni WBK wraz z Fundacją Banku Zachodniego WBK za najlepszy debiut w 2016 
roku. W kategorii banków spółdzielczych wyróżnienia odebrali: Bank Spółdzielczy 
w Lututowie za największą liczbę wolontariuszy, Bank Spółdzielczy w Sztumie za 
najwięcej lekcji przeprowadzonych w 2016 roku i Bank Spółdzielczy w Lipnie za najlepszy 
debiut w 2016 r. Wszystkim partnerskim bankom złożono podziękowania w formie 
dyplomów w trakcie sesji panelowej "Bankowcy dla Edukacji". Wyróżniono także 
trzydziestu najbardziej aktywnych wolontariuszy, którzy w 2016 roku zrealizowali co 
najmniej 10 lekcji. Liderzy: Krzysztof Giska z Banku Gospodarstwa Krajowego, Marcin 
Stroński z Raiffeisen Polbank, Rafał Jaszczak z Societe Generale Oddział w Polsce i 
Anna Jóźwiak z Citi Handlowy mieli okazję odebrać dyplomy w trakcie sesji plenarnej. 

Kulminacyjnym momentem sesji panelowej Kongresu, zatytułowanej "Sektorowy Projekt 
Bankowcy dla Edukacji", była debata wolontariuszy "Jak skutecznie edukować młodzież". 
Na pytania: "Co ciekawi młodzież?", "Jak młodzież odbiera wizytę bankowca w szkole?", 
"Jakie były trudne pytania na lekcji" odpowiadali wolontariusze - liderzy: Jarosław 
Głogowski z ING Bank Śląski, Anna Jóźwiak z Citi Handlowy, Andrzej Wolski z Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji oraz Rafał Jaszczak z Societe Generale. Debata przebiegała 
w bardzo przyjaznej atmosferze, a nawet miała emocjonalny wydźwięk, jak przy pytaniu 
"Czego by Ci brakowało, jeśli nie byłbyś Wolontariuszem BAKCYLA". Mówiono też o 
potrzebie dzielenia się wiedzą, o misji, samorealizacji, przyjemności czerpanej ze spotkań 
z młodzieżą, satysfakcji. Prowadząca Urszula Szulc, Dyrektor Projektu BAKCYL 
podsumowała: "Mnie brakowałoby kontaktu z cudownymi ludźmi - wolontariuszami 
BAKCYLA" 

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi było spotkanie Rady Projektu BAKCYL. 
Przedstawiono podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie BAKCYL oraz kierunki 
dalszego rozwoju. 

Współorganizatorzy i Partnerzy Kongresu są zgodni, że należy współpracować przy edukacji 
finansowej, a Kongres jest tego świetnym przykładem. 
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