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IDEA

Program „Bankowcy dla Edukacji” (BdE) został

pozaformalnej edukacji z zakresu finansów

uruchomiony w 2016 r. jako wspólna odpowiedź sektora

i cyberbezpieczeństwa. Program BdE to kilkanaście

bankowego w Polsce na potrzebę powszechnej edukacji

projektów, zróżnicowanych pod kątem grup odbiorców,

finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju.

form i częstotliwości realizacji. Łącznie uczestniczy w nich

Realizowany jest z inicjatywy Związku Banków Polskich

ponad 800 podmiotów – od instytucji publicznych, JST,

przez Warszawski Instytut Bankowości – jeden z czołowych

banków i innych instytucji sektora finansowego, przez

NGO w Polsce w zakresie szeroko rozumianej,

uczelnie i szkoły, po organizacje pozarządowe i media.

zł

2022

Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej

przy Ministerstwie Finansów za realizację
Projektu „BAKCYL”

2021

EDUKACJA
FINANSE OSOBISTE
EKONOMICZNA
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA

OSZCZĘDZANIE

INWESTOWANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nagroda „Pro Juvenes” w kategorii
„Działania CSR” przyznana przez
Parlament Studentów RP

OCHRONA

TOŻSAMOŚCI

BANKOWOŚĆ

PŁATNOŚCI

INTERNETOWA

BEZGOTÓWKOWE

GOSPODARKA

ELEKTRONICZNA

2020

Wyróżnienie Ministerstwa Cyfryzacji i

NASK za projekt kampanii edukacyjnej

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ESG)

EDUKACJA EKOLOGICZNA

„Seniorze – spotkajmy się w sieci”

2019

Upowszechnianie wiedzy
ekonomicznej

Godło „Teraz Polska” w kategorii
„Usługi”

2019

Edukowanie w zakresie
bezpiecznego korzystania
z narzędzi gospodarki
elektronicznej i promowanie
cyberbezpiecznych postaw

CELE

Podejmowanie działań na rzecz
eliminacji zjawiska wykluczenia
finansowego w społeczeństwie

Wyróżnienie specjalne „Best Qualifier”

przyznane przez Europejską Federację
Bankową

2017
Nagroda Pro Juvenes w kategorii

„Prostudencki Projekt Edukacyjny”

Wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego
w Polsce jako odpowiedzialnego społecznie
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przyznana przez Parlament
Studentów RP
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PROGRAM BdE W LICZBACH

w latach 2016-2020

ponad

2 mln

ponad

1 7 tys.
ponad

1 tys.
blisko

8 5 tys.

uczniowie, studenci, seniorzy

nauczyciele

PROGRAM BdE W MEDIACH
w latach 2016-2020

ponad

5 tys.
blisko

300

publikacji w prasie
drukowanej,
internecie oraz
radiu i telewizji

blisko

podcastów
i audycji
radiowych

ponad

50

100

edycji raportów,
poradników
i badań opinii
społecznej

filmów
edukacyjnych

bankowcy – wolontariusze

lekcje i wykłady

KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMU
w latach 2021-2025

Inicjowanie międzyśrodowiskowej, publiczno-prywatnej dyskusji

blisko

7 tys.
ponad

400
blisko

200

oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji finansowej w Polsce

szkoły i uczelnie

Wspieranie i rozwój współpracy nauki z biznesem
Nowe obszary tematyczne (przedsiębiorczość, gospodarka 4.0,

samorządy

zrównoważony rozwój, ekologia)

Popularyzacja narzędzi gospodarki cyfrowej i bezpiecznego ich użytkowania
Rozwój nowoczesnych form nauczania (e-kursy, platformy edukacyjne)

banki i firmy infrastruktury

Działalność badawcza nad różnymi obszarami wiedzy finansowej
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KLUCZOWE PROJEKTY PROGRAMU BdE
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

FORMY REALIZACJI
WYKŁADY, LEKCJE

SZKOŁY

(formuła online lub stacjonarna)

KONFERENCJE
WEBINARIA
SZKOLENIA
E-KURSY
KONKURSY

INNE PROJEKTY

UCZELNIE

BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ
RAPORTY I PORADNIKI
BIULETYNY
FILMY

SENIORZY
4

TESTY WIEDZY

PODCASTY
ARTYKUŁY
NEWSLETTERY
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WSPÓŁPRACA

Jednym z podstawowych założeń Programu „Bankowcy dla Edukacji” jest

budowa i rozwój współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami
realizującymi działania edukacyjne w obszarze finansów,
cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Współpracujemy z ponad

SZKOŁAMI

800

różnej wielkości i różnego rodzaju

instytucjami

SEKTOREM
FINANSOWYM

UCZELNIAMI I ORGANIZACJAMI
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
Jakość prowadzonych przez WIB projektów w ramach Programu BdE jest wysoko

ORGANIZACJAMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
POZARZĄDOWYM
TERYTORIALNEGO

ORGANIZACJAMI
SENIORALNYMI

oceniana przez instytucje publiczne. Do najważniejszych działań – oprócz wsparcia
patronackiego – należą:
Udział w pracach zespołu roboczego Ministerstwa Finansów, Funduszy

MEDIAMI

i Polityki Regionalnej ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
finansowego, w tym prac koncepcyjnych nad Narodową Strategią
Edukacji Finansowej
Udział w pracach grupy roboczej Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
(d. Ministerstwo Cyfryzacji) na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w internecie
Realizacja kampanii informacyjnych dla środowiska akademickiego
we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
Współpraca merytoryczna z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii
w projektach popularyzujących rozwiązania z zakresu gospodarki elektroniczne
i przedsiębiorczości
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PROMOCJA

Jednym z głównych kanałów
dotarcia Programu BdE

z treściami edukacyjno-

-informacyjnymi są media
i wydawnictwa własne –

zróżnicowane pod względem:

Rodzaju
Prasa drukowana
Telewizja
Radio
Portale internetowe
Media społecznościowe

Zasięgu
Media ogólnopolskie
Media regionalne
Media lokalne (samorządowe)

Grup docelowych
Uczniowie i dzieci
Studenci i młodzież
Dorośli
Seniorzy

PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE
z lat 2016-2022

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: www.bde.wib.org.pl | bde@wib.org.pl
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | www.wib.org.pl

