
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych 
Szefowie Placówek Oświatowych

Zaproszenie na cykl webinariów dla środowiska szkolnego 
w ramach kampanii World Investor Week 2021

Szanowni Państwo,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić Państwa i uczniów 
Państwa szkół do włączenia się w najbliższą V edycję kampanii World Investor Week  (WIW) 
– Światowy Tydzień Inwestora, której organizatorem jest Międzynarodowa Organizacja 
Komisji Papierów Wartościowych – IOSCO.

Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym 
tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą 
równolegle na sześciu kontynentach szereg inicjatyw edukacyjnych dedykowanych przyszłym 
i obecnym inwestorom w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-
edukacyjnych. Celem Kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli 
edukacji i ochrony inwestorów na rynku finansowym. World Investor Week stwarza doskonałą 
okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do 
współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów 
klientów usług finansowych na gruncie krajowym. 

UKNF pełniący rolę koordynatora Światowego Tygodnia Inwestora w Polsce organizuje 
w dniach 4-8 października 2021 r. cykl webinariów dla środowiska szkolnego skierowany 
przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także nauczycieli 
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zainteresowanych zagadnieniami finansowymi, w tym m.in. do doradców metodycznych 
podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli przedmiotów 
ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz szkolnych koordynatorów 
organizowanej corocznie w marcu kampanii Global Money Week.

Cykl webinariów obejmuje następującą tematykę:

1. Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami, 4 października 
2021 r. - webinarium dla uczniów;

2. Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne, 
5 października 2021 r. - webinarium dla uczniów;

3. Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami, 6 października 
2021 r. - webinarium dla nauczycieli;

4. Zagrożenia i oszustwa na rynku funduszy inwestycyjnych, 8 października 2021 r. - 
webinarium dla uczniów. 

Wierzymy, że kampania World Investor Week jest skutecznym narzędziem do podnoszenia 
poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników 
rynku finansowego.

Szczegółowe informacje nt. oferty programowej WIW 2021, w tym elektroniczne formularze 
zgłoszeniowe na poszczególne webinaria dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl 
w zakładce CEDUR. Zgłoszeń dokonują nauczyciele planując udział uczniów, jak 
i swój indywidualny udział w spotkaniu.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących oferty programowej kampanii 
World Investor Week 2021, prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji Społecznej 
UKNF: e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262 48 59.

Z poważaniem,

Jacek Barszczewski

Dyrektor

Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

/-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl

		2021-09-21T17:59:00+0000
	Jacek Marcin Barszczewski




