
I ZADANIE 

SPOTKANIE Z EKPERTAMI 

 Zadanie polegało na spotkaniu z ekspertami, którzy w ciekawy sposób przybliżą 

uczniom zagadnienia związane z tematem przewodnim I edycji programu pt. ,,Złote Szkoły" 

NBP. Do naszej szkoły 11.03. 2021 r.  przyjechali przedstawiciele uczelni SGGW, aby pomóc 

nam zrealizować ten pierwszy etap zmagań konkursowych. Poprowadzili oni krótkie mini 

wykłady, aby zapoznać uczniów z obszarem tematycznym dotyczącym finansów osobistych. 

Na ich koniec, za pośrednictwem aplikacji Kahoot, uczniowie rozwiązywali zadania 

sprawdzające zapamiętane informacje! Był to ciekawy sposób nie tylko na zweryfikowanie 

aktywności uczniów, ale przede wszystkim na utrwalenie zdobytej wiedzy.  

 Pani Doktor Elżbieta Kacperska przedstawiła krótki wstęp związany z kierunkiem 

,,Finanse" na uczelni SGGW tak, aby uświadomić uczniom, iż jest to bardzo obszerny krąg 

tematyczny, składający się z wielu elementów. Świadomość, iż tak młodzi uczniowie 

interesują się tym zagadnieniem rokuje pozytywnie na ich przyszłość związaną z tym 

kierunkiem studiów, a następnie pracą zawodową. 

 Następnie głos zabrała Pani Magdalena Kondej. Jej wystąpienie pt. ,,Pierwsze kroki w 

świecie finansów - praktyczne wskazówki oszczędzania" bardzo spodobało się uczniom klas 

VIII. Pani Kondej jest studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz  członkiem 

koła naukowego Ekonomii Międzynarodowej, w ramach którego realizuje cykl wystąpień 

związanych z tematyką ekonomiczną. Zdecydowała się również odwiedzić naszą szkołę, by 

nauczyć nas, w jaki sposób oszczędzać, wyjaśnić czym jest np. poduszka finansowa, jak nie 

zostać oszukanym, ze względu np. na nieznajomość praw konsumenckich. Zwróciła uwagę, iż 

jeśli mamy wątpliwości zawsze jest możliwość skontaktowania się z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Pani Kondej wyjaśniła uczniom także czym jest 

konsumpcjonizm, przeprowadziła z nimi krótką rozmowę o tym, czy łatwo wpaść w jego 

sidła. Uświadomiła uczniom dlaczego warto kontrolować wydatki oraz wypracować 4 nawyki 

oszczędzana: warto płacić gotówką, a nie kartą, unikać impulsywnych zakupów, zadawać 

sobie pytanie: czy naprawdę tego potrzebuję?, starać się korzystać z możliwości powiększania 

swojego budżetu.  

 

 Następnie głos zabrał  Pan Krzysztof Śnieżko, doktorant w Szkole Doktorskiej SGGW 



w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pan Śnieżko interesuje się szeroko pojętymi inwestycjami. 

W ramach wystąpienia „Podstawy inwestowania – praktycznie wskazówki dla 

początkujących” omówił główne cele i metody prowadzenia inwestycji. Wskazał na 

inwestycje finansowe oraz rzeczowe. Omówił również potrzebne nakłady, potencjalne 

korzyści oraz czas i ryzyko związane z poszczególnymi instrumentami. Wskazał na aspekt 

zmiany pieniądza w czasie oraz inflacji. Wyszczególnił w tym zakresie rolę Narodowego 

Banku Polskiego i innych instytucji. Pan Śnieżko omówił także poszczególne rodzaje 

kapitalizacji środków pieniężnych. 

Spotkanie z trzecim ekspertem odbyło się 15.03. 2021 r. za pomocą aplikacji 

Microsoft Teams. Poprowadził je Pan Bartosz Golnik, doktorant Instytutu Ekonomii i 

Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także pracownik sektora bankowego. 

Na uczelni Pan Golnik prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomicznych i finansowych, takich 

jak Portfel inwestycyjny czy Rynek Kapitałowy. Na spotkaniu online pt. ,,Bankowanie i 

wydatki w życiu młodego człowieka" zostały przedstawione uczniom  główne zadania banku, 

jak wyglądała jego praca dawniej i w czasach współczesnych, w dobie rozwoju Internetu, 

telefonów i płatności bankowych. Pan Golnik zwrócił uwagę na digitalizację w banku, tzn. 

dostarczanie rozwiązań w formie cyfrowej. Przedstawił system bankowy w Polsce, wyróżnił 

zadania Banku Centralnego. Objaśnił uczniom czym jest bank komercyjny, jakie są jego 

rodzaje, jakie pełni funkcje, jakie są grupy produktów bankowych, zwrócił uwagę czym są 

inwestycje i czy warto inwestować. Pan Golnik powiedział także uczniom na temat 

pierwszego konta bankowego oraz karty płatniczej, jak robić bezpieczne zakupy online. Jego 

uwadze poddane było także zagadnie ubezpieczeń. 

 

 

 


