
 

 
 

 

Webinarium dla uczniów pt. „Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi 
pojęciami” 

Data: 4 października 2021 roku 
                         Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem webinarium jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z inwestowaniem w akcje  
i obligacje. Uczestnicy poznają nie tylko charakterystykę akcji i obligacji, ale także sposoby analizowania zarówno 
spółek jak i papierów wartościowych. Webinarium umożliwi im poznanie i zrozumienie ryzyka towarzyszącego 
inwestowaniu na rynku kapitałowym.  

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu mogą również wziąć udział m.in. 
doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów 
ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką webinarium. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 12:30  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, planując udział uczniów, jak i swój 
indywidualny udział w spotkaniu. W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela grupy uczniów, nauczyciel wypełniając 
formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane 
najpóźniej w dniu 29 września 2021 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.  

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę wydarzenia.  

mailto:cedur@knf.gov.pl


 

 

PROGRAM 
4 października 2021 (poniedziałek) 
 

Webinarium dla uczniów pt. „Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi 
pojęciami”  
 
 

 

 

dzień – 
miesiąc – 
rok (dzień 
tygodnia) 
Godzina 

 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:15 

 Inwestowanie  w akcje i obligacje na giełdzie – teoria i praktyka  

Małgorzata Czech 
Starszy Specjalista  
Departament Spółek Publicznych  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

     11:15-11:30 Przerwa  

11:30-12:15 

 

 Inwestować ostrożnie – co to znaczy? 

Dorota Nowalińska 
Zastępca Dyrektora 
Departament Firm Inwestycyjnych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

   12:15-12:30 Pytania i odpowiedzi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


