
Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się 

tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Kongres 

ma być ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać 

rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy 

nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym 

dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać  organizacje 

pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie. 

Kongres składa się z dwóch części. W sesji plenarnej zaplanowane są: 

• debata „Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej” 

• wystąpienia ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, 

przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania, inwestowania. 

• wręczenie nagród w ogólnopolskim Konkursie Milion na Bank oraz wyróżnień dla najbardziej 

aktywnych banków i wolontariuszy w projekcie BAKCYL. 

W popołudniowej części panelowej odbędą się trzy równoległe sesje: 

Sektorowy Projekt Bankowcy 

dla Edukacji 
Warszawski Instytut 

Bankowości 

 

Po pierwsze nie trać, czyli o 

inwestowaniu na rynku 

kapitałowym 
Fundacja im. Pagi i Fundacja 

GPW 

Współpraca w edukacji 

finansowej - luksus czy 

konieczność? 
Partnerstwo na rzecz Edukacji 

Finansowej 

• Sektorowy Projekt Bankowcy dla Edukacji – Warszawski Instytut Bankowości 

W trakcie sesji podsumujemy osiągnięcia projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży 

BAKCYL oraz przedstawimy działania edukacyjne realizowane w partnerskiej współpracy dla studentów, 

pracowników instytucji finansowych i seniorów. W ramach panelowej dyskusji eksperci bankowości - 

wolontariusze BAKCYLA - odpowiedzą na pytanie „Jak skutecznie prowadzić edukację dzieci i młodzieży 

w zakresie finansów i ekonomii?” 

• „Po pierwsze nie trać, czyli o inwestowaniu na rynku kapitałowym” – Fundacja im. Pagi i 

Fundacja GPW 

Panel dyskusyjny z głosami inwestorów, blogerów specjalizujących się w tematyce rynku kapitałowego oraz 

przedstawicieli giełdy i domu maklerskiego. Celem panelu jest znalezienie odpowiedzi na szereg pytań 

związanych z edukacją finansową i jej związku ze świadomym i odpowiedzialnym inwestowaniem na 

giełdzie. 



Debatujący eksperci odpowiedzą m.in. na pytania o wpływ poziomu edukacji finansowej na chęć 

inwestowania na giełdzie, o to kto inwestuje na rynku kapitałowym, czy podstawowa wiedza ekonomiczna 

pomaga w inwestowaniu oraz czy i dlaczego Polacy powinni inwestować. 

• Współpraca w edukacji finansowej - luksus czy konieczność?– Partnerstwo na rzecz Edukacji 

Finansowej 

Co łączy wielką fundację bankową z małym NGOsem? 

O czym może rozmawiać edukator z firmy ubezpieczeniowej z przedstawicielem banku centralnego? W 

trakcie sesji będziemy rozmawiać o tym, czy współpraca sektora edukacji finansowej jest fanaberią czy 

koniecznością. Ku inspiracji przedstawimy modele współpracy, które działają w innych krajach, oraz 

przyjrzymy się obecnym działaniom na rzecz integracji sektora w Polsce. 

W ramach tej sesji zostaną przedstawione także wnioski z 6. Edycji Mapy Edukacji Finansowej Związku 

Banków Polskich. 

Kongresowi będzie towarzyszyć Aleja Edukacji Finansowej, w której organizacje zajmujące się edukacją 

finansową będą prezentować swoje projekty. 

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla przedstawicieli instytucji związanych z edukacją finansową. 

 


