
Patronat honorowy

Projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci 
i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz 
inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie 
przedsiębiorczości. 

Jest filarem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej 
w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”. Projekt realizowany dla szkół, uczniów 
i nauczycieli przez sektor bankowy we współpracy z samorządami. O jego 
atrakcyjności decydują różne formy działań: lekcje, spotkania inspiracyjne 
i warsztaty z ekspertami, konkursy i różnorodne projekty towarzyszące. 
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W projekcie uczestniczy blisko 
120 banków partnerskich – 
państwowych i prywatnych, 
komercyjnych i spółdzielczych, 
które bezpośrednio wspierają 
wspólną misję edukacyjną. 
Wsparcie instytucjonalne idzie 
w parze z indywidualnym 
zaangażowaniem 
pracowników banków,
którzy prowadzą lekcje 
dla uczniów.

SEKTOR BANKOWY

Około 6 tys. szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych w całej Polsce.

SZKOŁY

SAMORZĄDY
Na mocy podpisanych 

porozumień 
współpracujemy 

z ponad 
400 samorządami 

w całej Polsce - od 
wojewódzkich 

urzędów 
marszałkowskich 

po gminy wiejskie.

w latach 2013-2022

1 tys.

1 mln

bankowców-wolontariuszy
400

samorządów

uczniów
18 tys.
nauczycieli

ponad około
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Twoje pieniądze 

Funkcje i formy pieniądza Obrót bezgotówkowy
Dochody i wydatki

w życiu codziennym

Korzyści z systematycznego oszczędzaniaBudżet i „rezerwa na czarną godzinę”

LEKCJE I SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
1

TEMATY LEKCJI
SZKOŁA PODSTAWOWA (UCZNIOWIE KLAS VI-VIII)

Od oszczędzania do inwestowania

Ocena oferty produktów bankowych 
z perspektywy własnych potrzeb

Zysk z inwestycji, ryzyko, dywersyfikacjaBezpieczeństwo płatności w internecie

Konto osobiste, karta płatnicza, lokata

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczne hasła - trudne do złamania, 
ale łatwe do zapamiętania

 Publiczne wifi  - zagrożeniaBezpieczny smartfon

Tożsamość w Internecie, phishing

Rynki finansowe – zaufanie w biznesie

Pieniądz
Jakie są i wg jakich zasad funkcjonują 

różne typy podmiotów finansowych

Jak rozpoznać podejrzane oferty finansoweNadzór nad rynkiem finansowym

TEMATY LEKCJI
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Moje finanse – myślę przedsiębiorczo

Oszczędzanie, rezerwa na 
„czarną godzinę”

Znaczenie wiarygodności kredytowejCzym się kierować przy wyborze 
kredytu/pożyczki

Kiedy pożyczać, kredyt a pożyczka

Mądre inwestowanie

Zależność między zyskiem i ryzykiem 

Podstawowe zasady inwestowania 
na giełdzieRóżne formy inwestowania

Dywersyfikacja i reinwestycja

Cyberbezpiecześntwo

Budowanie i zarządzenie hasłami Portale społecznościowe

Bezpieczny smartfon Bezpieczna bankowość mobilna

Cykl lekcji dostosowanych do podstawy programowej nauczania w szkole

Atrakcyjna forma – każdej lekcji towarzyszą quizy, filmy edukacyjne, ćwiczenia 

Zajęcia realizowane w formule online lub stacjonarnie

Aktualna wiedza ekspercka – lekcje prowadzą specjalnie 
przeszkoleni wolontariusze – eksperci bankowości i finansów

Patronat nad lekcjami objęły kuratoria oświaty

Lekcje BAKCYLA
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Spotkania z kadrą menedżerską banków 

Formuła online z transmisją na żywo 
i możliwość zadawania pytań przez 
uczestników 

Uczeń w roli prowadzącego wywiad

Spotkania inspiracyjne
„Ścieżki kariery w bankowości” 

LEKCJE I SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

Kierunkowa, praktyczna wiedza ekspercka

Przykładowe tematy: 
„Pewne jak w banku – historia budowania 
zaufania”, „Bankowość i zawód bankowca”, 
„Finanse a prawo” czy „Bądź mówcą 
doskonałym”

Warsztaty 
i spotkania tematyczne

Możliwość poznania pracy banku 
i bankowca „od kuchni”

Spotkania z przedstawicielami instytucji 
finansowych 

Forma wyróżnienia dla laureatów konkursów 
lub szkół i klas najbardziej zaangażowanych 
we współpracę

Realizację i skalę działania projektu BAKCYL 
wspierają również projekty towarzyszące, realizowane 
we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębior-
czości: „Od grosika do złotówki”, „Ekonomia na co dzień”, 
„Moje finanse w szkole”. 

Odpowiednio sprofilowane projekty towarzyszące 
docierają rocznie do

Wizyty studyjne w bankach 
i innych instytucjach finansowych

1

PROJEKTY TOWARZYSZĄCE
2

BANKOWCY 
DLA EDUKACJI
program sektorowy 

200 tys. 4,1 tys.
uczniów

blisko

nauczycieli
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Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wiedza na temat budowania wiarygodności 
finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego 
korzystania z produktów kredytowych oraz 
ochrony własnej tożsamości

Konkurs realizowany na platformie grywalizacyjnej 
Biura Informacji Kredytowej - SCORE HUNTER JUNIOR

Uczestnik wykonuje punktowane misje i wyzwania, ranking 
pozwala kontrolować swoją pozycję na tle innych graczy

Atrakcyjne nagrody dla uczniów, szkół i nauczycieli 
koordynujących projekt w szkole

Konkurs Score Hunter Junior

KONKURSY
3

4 edycje dla szkół – 
blisko 7 tys. 
uczestników

5 edycje dla szkół – 
ponad 8 tys. graczy

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Indywidualny udział uczniów

Uczestnik bierze udział w grze inwestycyjnej „Pierwszy milion”

Celem jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości 
co najmniej 1.000.000 zł w jak najmniejszej liczbie tur

Nagrody finansowe za najlepsze wyniki w rankingu 
generalnym i na szczeblu wojewódzkim

Konkurs Milion na Bank

Realizowane na wszystkich poziomach edukacji

Różnorodna forma - testy, zadania projektowe, krzyżówki, etc.

Atrakcyjne nagrody dla uczniów

Konkursy okolicznościowe
np. z okazji 10-lecia Projektu BAKCYL

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
20 edycji dla szkół – 
blisko 300 tys. 
uczestników

Jesteśmy partnerem i polecamy również:

Konkurs IT i cyberbezpieczeństwo  

Kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna
dla uczniów  SPP i starszych klas SP
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KONKURSY
3

Konkurs wiedzy o finansach i cyberbezpieczeństwie

Projekt kilkuetapowy: etapy wojewódzkie, półfinał, finał

Dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

Rywalizacja zespołowa (dwuosobowe składy zespołów)

Udział nauczyciela koordynującego przebieg EQF w szkole

Trzy najlepsze zespoły biorą udział w wizycie studyjnej w Warszawie, 
a zwycięski zespół zyskuje prawo reprezentowania Polski w finale 
europejskim

Atrakcyjne nagrody dla uczniów, szkół i nauczycieli

Europejski Quiz Finansowy 
5 edycji – 
ponad 32 tys. 
uczestników w Polsce,  
700 tys. w Europie 

Edycja 2017/2018 - 
wygrana Polaków 
w Brukseli 

Edycja 2018/2019 – 
wyróżnienie dla WIB 
i ZBP za poziom 
organizacji krajowych 
etapów konkursu

Koordynatorka konkursówKoordynatorki lekcji

jzimolagmyczkowska@wib.org.plmwiecek@wib.org.plmskwarska@wib.org.plmjaworska@wib.org.pl

Dyrektor Projektów Edukacyjnych WIB   kostafinski@wib.org.pl


