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Zaproszenie  

Zapraszamy na drugie ogólnopolskie spotkanie branży edukacji finansowej, 
organizowane przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej. Wydarzenie to 
gromadzi organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, akademików, firmy 
i trenerów. Obok tradycyjnej już wymiany doświadczeń, chcemy w trakcie 
seminarium rozmawiać o ważnych - z perspektywy edukacji finansowej - 
wydarzeniach mijającego roku. Więcej informacji na www.edukacja.finansowa.org 

Program   
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PROGRAM seminarium PREF „Edukacja finansowa dla każdego”, 4.12.2017 

 

9:30-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

10:00-10:30 

PREFERUJĘ DIALOG, CZYLI CELE SEMINARIUM 

Powiemy, jakie są cele i oczekiwane rezultaty seminarium. Podsumujemy różnorodną 

działalność PREF w 2017 roku. 

Moderator: Ewa Bańkowska, Microfinance Centre 

10:30-11:30 

RANDKA Z EDUKACJĄ FINANSOWĄ… 

… czyli popularny w biznesie speed dating – poznamy powiększające się grono członków 

PREF, aktywnie angażujących się w działania na rzecz edukacji finansowej oraz ich narzędzia 

i programy edukacyjne. Ty decydujesz, kogo chcesz poznać i komu się przedstawić. 

Moderator: Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Randkujący: 

 Centrum Edukacji Obywatelskiej  przedstawi działania w zakresie edukacji 

finansowej i przedsiębiorczej prowadzone w ramach edukacji szkolnej  

 Centrum Prawa Bankowego i Informacji opowie o adresowanym do studentów 

projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem  

 Fundacja Ekomini pokaże portal Smart Start, opowie o warsztatach i lekcjach 

w szkołach, pokaże przykładowe scenariusze i efekty zajęć 

 Fundacja Innowacja i Wiedza powie co najbardziej interesowało uczestników 

warsztatów i konsultacji projektu Nie daj się skusić! Edukacja finansowa dla 

seniorów Ursynowa 

 Fundacja Microfinance Centre przedstawi szkolenie Zaplanuj Swoją Przyszłość, 

moduł o oszczędzaniu energii w domu i narzędzie do diagnozy zdrowia finansowego 

rodziny 

 Fundacja Rodzinna - opowie o zajęciach z zakresu edukacji finansowej 

prowadzonych w lubskim przedszkolu pt. Były sobie pieniądze 

 Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pokaże się od strony 

edukacji przedsiębiorczej w przedszkolach przedstawi program Przedsiębiorcze 

dzieci i proste sposoby na zachęcanie przedszkolaków do oszczędzania 

 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości opowie o wartości współpracy na 

przykładzie sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji adresowanego do 

szerokiego grona odbiorców 

 Fundacja Wspomagania Wsi opowie o przedsiębiorczości na wsi 

 Rzecznik Finansowy zaprezentuje wnioski płynące z zapytań i skarg dotyczących 

sporów z instytucjami finansowymi 

 Rzecznik Praw Obywatelskich pokaże proste narzędzie dla edukatorów, dzięki 

któremu mogą pomóc "frankowiczom" w prowadzeniu ich spraw 
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11:30-11:50 PRZERWA 

11:50-12:10 

PORTRET MŁODEGO POLAKA 

Doświadczenia – z całego świata - wskazują, że aby budować zdrowe społeczeństwo -

edukacją finansową powinno się objąć dzieci już w wieku przedszkolnym. Przedstawimy stan 

wiedzy oraz praktyk młodego pokolenia. Wyniki posłużą jako baza do dalszej dyskusji. 

Moderator: Urszula Zimoląg, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

12:10-13:10 

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI I MŁODZIEŻY - JAK BUDOWAĆ KOMPETENCJE NASTĘPNEGO POKOLENIA? 

W trakcie sesji będziemy rozmawiać o tym, jak obecna infrastruktura edukacji formalnej 

i pozaformalnej wpływa na budowanie kompetencji młodego pokolenia. Przyjrzymy się 

reformie edukacji i miejscu, jakie zajmuje w niej edukacja finansowa. Przedstawiciele 

różnych organizacji powiedzą jak postrzegają swoją rolę w uzupełnianiu edukacji szkolnej. 

Będziemy się też zastanawiać, co pomogłoby nam lepiej przygotować kolejne pokolenia do 

czekających je wyzwań. 

Moderator: Magdalena Świderska, Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Mówcy:  

Włodzimierz Grudziński, Związek Banków Polskich  

Łukasz Grygiel , blog StoMonet.pl 

Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego 

Damian Kupczyk, ABC – Czepczyński 

13:10- 14:10 

DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW 

Przedstawimy dobre praktyki członków PREF w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, które 

skutecznie budują kompetencje przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

Moderator: Urszula Szulc, Warszawski Instytut Bankowy 

Mówcy:  

Monika Słotwińska-Łychota, Fundacja Wspomagania Wsi 

Anna Gać, Fundacja Ekomini 

14:10-15:10 PRZERWA OBIADOWA 

15:10-16:10 

STANDARDY EDUKACJI FINANSOWEJ 

Jakość aktualnie prowadzonych działań edukacyjnych jest jednym z głównych problemów 

w edukacji finansowej. Wśród wielu wspaniałych wydarzeń nie są rzadkością nudne wykłady, 

zajęcia niedopasowane do potrzeb uczestników czy edukatorzy, których własne praktyki 

zarządzania finansami są wątpliwe. PREF wypracowało standardy dotyczące jakości 

programów edukacji finansowej i kwalifikacji edukatorów. W tej sesji zaprosimy Was do 

przedyskutowania zaproponowanych standardów i ich roli jako wyznacznika jakości 

w edukacji finansowej w Polsce. 

Moderator: Ewa Bańkowska, Microfinance Centre 
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16:10-17:00 

EDUKACJA KREDYTOBIORCÓW: WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 

Temat kredytów „frankowych” niezależnie od tego, ile się o nich powie, wydaje się nie mieć 

końca. Przekonali się o tym przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 

Finansowego w trakcie akcji informacyjnej dla „frankowiczów” prowadzonej w wielu 

miastach Polski. Doświadczenia z tej akcji mogą mieć zastosowanie również w innych 

obszarach sporów z instytucjami finansowymi np. odnośnie kredytów konsumenckich czy 

ubezpieczeń. Widać też, że aby ze wsparciem dotrzeć do każdego potrzebna jest współpraca 

z innymi graczami sektora edukacji finansowej. Do wypracowania elementów takiej 

współpracy zapraszamy podczas tej sesji. 

Mówcy:  

Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego  

Agnieszka Jędrzejczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,  

17:00-17:15 

PREF W ROKU 2018 

Wspólnie podsumujemy seminarium i uzgodnimy kolejne kroki wspólnego działania, a także 

powiemy: "do zobaczenia wkrótce!". 

Moderator: Monika Słotwińska-Łychota, Fundacja Wspomagania Wsi 
 

 

www.edukacja-finansowa.org   pref@edukacja-finansowa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


