Moduł III.
Pieniądze i bankowość
Cele zajęć
Posługiwanie się pojęciami
ekonomicznymi: barter, pieniądz, pieniądz
elektroniczny, bank, depozyty, kredyt.

•

Poznanie zadań banku komercyjnego
oraz najważniejszych produktów
bankowych.

•

Uświadomienie sobie korzyści z usług
bankowych.

•

Zrozumienie roli banku centralnego
w gospodarce.

•

Kształtowanie umiejętności
podejmowania racjonalnych decyzji
ekonomicznych oraz postawy
odpowiedzialności za własne wybory.

Moduł III. Pieniądze i bankowość

•

Ćwiczenia
•

Barter – gospodarka bez pieniądza? - ok. 75 min.

•

W banku - ok. 90 min.

•

Konto w banku - co to znaczy? - ok. 90 min.

•

Rola banku centralnego w gospodarce - ok. 90 min.

•

Wizyta w lokalnym banku - ok. 180 min.
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Przebieg zajęć
Ćwiczenie 1

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Barter - gospodarka bez pieniądza?
Czas trwania - ok. 75 minut
Metoda - gra dydaktyczna

Po 3 jednakowe karty produktów dla każdego ucznia (wzór kart - materiał pomocniczy nr 1a),
kopie banknotów i monet w dowolnej liczbie, przekraczającej liczbę uczestników (materiał nr 1b).
Zamiast monet i banknotów można wykorzystać dowolną wymyśloną monetę (lub banknot); można
przy tej okazji zorganizować mini-konkurs na nazwę obowiązującego w ćwiczeniu pieniądza (np.
dukaty od nazwy starych monet, kaski od słowa „kasa”, podkówki od nazwy miejscowości itd.) – to
działanie pozwoli na „odcięcie się” od obecnie obowiązującego w naszym kraju środka płatniczego.
Wówczas należy przygotować własny klasowy pieniądz (z pociętego papieru).

Moduł III. Pieniądze i bankowość

Materiały

1. Poproś uczniów, by wyobrazili sobie kraj, w którym nie używa się pieniędzy. Zapytaj, co może się wydarzyć,
jakie problemy mogłyby wystąpić? Jakich instytucji nie ma? Jak ludzie dostają to, co jest im potrzebne?
Ochotnik może zapisać na tablicy najciekawsze pomysły uczniów (np. nie byłoby banków, kas, kantorów,
nie wiadomo byłoby, ile warte są poszczególne dobra i usługi, byłby kłopot z oszczędzaniem itp.).
2. Powiedz uczniom, że będą uczestniczyli w prostej grze, przedstawiającej gospodarkę bez pieniądza.
Potem ustalą, co to jest pieniądz.
3. Rozdaj każdemu uczniowi po 3 jednakowe karty, przedstawiające różne produkty. Powiedz, że każdy
z nich jest producentem tych dóbr. Po zaspokojeniu własnych potrzeb resztę może wymienić.
4. Pytaj uczniów, jakie mają produkty. Zapisz ich nazwy na tablicy, aby uczniowie widzieli, jakie produkty
zostały wytworzone w ich klasowej gospodarce.
5. Poproś uczniów, żeby wybrali teraz po 3 produkty z listy, które chcieliby zdobyć. Powiedz, że jedynym
sposobem ich uzyskania jest dokonanie wymiany „towar za towar” z innymi osobami. Powiedz, że taki
sposób wymiany nosi nazwę „barter”.
6. Ogłoś rozpoczęcie gry. Zostaw uczniom około 10-15 minut na dokonanie wymiany. Staraj się nie
ingerować w to, co dzieje się w gospodarce.
7. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, by usiedli. Zapytaj:
• Kto zdobył produkty, na których mu zależało?
• W jaki sposób uczniowie osiągnęli swoje cele i zdobyli produkty?
• Czy to było łatwe, czy też zetknęli się z jakimiś trudnościami?
8. Wysłuchajcie wspólnie relacji uczniów. Możesz wysłuchać ochotników lub poprosić kolejno uczniów,
by opowiedzieli, jak przebiegała wymiana.
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9. Podsumowując wypowiedzi poszczególnych uczniów zwracaj uwagę grupy na następujące fakty:
• W gospodarce barterowej każdy konsument musi być równocześnie wytwórcą dóbr, wyprodukować
nadwyżkę i samodzielnie sprzedać ją na rynku.
• Wymiana towar za towar wymaga, by sprzedający spotkał osobę, która ma produkt, jaki chce
uzyskać. Ale ta osoba musi potrzebować i chcieć zakupić dobro, którym dysponuje druga strona.
Inaczej wymiana nie jest możliwa („podwójna zbieżność zapotrzebowania”).  
• Wymiana jest czasochłonna – znalezienie odpowiedniej osoby, która ma towar i w dodatku chce
go wymienić z nami, wymaga wielu poszukiwań. Marnujemy w ten sposób czas, który producent
mógłby przeznaczyć np. na dodatkową produkcję (gospodarka barterowa jest gospodarką, w której
pojawia się marnotrawstwo – czasu, zasobów, w tym pracy).
• Nie wszystkie produkty znajdują kupujących, producenci zostają z niesprzedanym towarem
(marnotrawstwo, straty).
• Czasem trzeba wymienić nasz produkt na inny, którego chce osoba posiadająca produkt, który
chcemy zdobyć. Dopiero potem można dokonać wymiany (wymiana jest kosztowna, wymaga wielu
transakcji).
• Ustalenie wartości (ceny) towarów w gospodarce barterowej jest trudne – nie wiadomo, ile jest
wart jeden towar w przeliczeniu na inne dobra.
10. Powiedz uczniom, że wprowadzisz teraz do gospodarki pieniądz. Rozdaj każdemu uczniowi dowolne,
drobne sumy w banknotach i monetach o różnym nominale.
11. Wyjaśnij, że druga runda gry toczy się na tych samych zasadach – uczniowie wybierają 3 produkty,
które chcą kupić. Wyznacz czas trwania rundy (7-10 minut).
12. Po zakończeniu drugiej rundy
powtórz pytania:

Moduł III. Pieniądze i bankowość

• Kto zdobył produkty, na których
mu zależało?
• W jaki sposób uczniowie osiągnęli
swoje cele i zdobyli produkty?
• Czy to było łatwe, czy też zetknęli
się  z jakimiś trudnościami?
13. Uczniowie w parach zastawiają się,
jak wprowadzenie pieniądza ułatwiło
handel. Jaką rolę pełni pieniądz
w gospodarce? Zostaw 5 minut, aby
uczniowie mogli przedyskutować
problem w grupach, potem poproś
o odpowiedzi.
14. Omów z uczniami najważniejsze funkcje pieniądza. Zapisz informacje na tablicy lub karcie papieru.
Wyjaśnij, który środek wymiany (w kontekście barteru) jest wygodniejszy?
• Ten, który nie psuje się z czasem [jak długo przetrwają łatwo psujące się owoce?].
• Ten, który jest poręczny [czy transport krowy albo worków soli jest poręczny?].
• Ten, który jest jednorodny [chudy wielbłąd dwugarbny… czy gruby wielbłąd jednogarbny – co
lepsze?].
• Ten, który jest podzielny [czy można wymienić się na część prosiaka nie zabijając co?].
Wyjaśnij, że pieniądz jest:
• środkiem wymiany - ułatwia wymianę dóbr i usług,
• miernikiem wartości - pozwala na określenie cen dóbr i usług,
• środkiem przechowywania wartości (tezauryzacji) - umożliwia oszczędzanie.
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Przedstaw też cechy pieniądza:
•
•
•
•

trwałość –  to zdolność do utrzymania wartości niezmiennej w czasie,
zastępowalność – oznacza to, że pieniądz jest jednostką wartości wzajemnie wymienialną na wszystkie towary,
rzadkość  - jest to gwarancja realnej wartości pieniądza,
podzielność – pozwala ona na podział jednostki pieniądza na mniejsze jednostki.

15.  Na podsumowanie przedstaw historię pieniądza. Wyjaśnij, iż pieniądz przybierał  następujące formy:
• pieniądz towarowy - różnorodne towary, zależnie od kultury (sól, herbata, muszelki, bursztyn,
jedwab, sztuka bydła),
• pieniądz metalowy - mały kawałek kruszcu równoważył wartość wielokrotnie większych towarów
powszechnego użytku,
• pieniądz monetarny - oparty na złocie, srebrze i miedzi, a wartość monety była równa wartości
zawartego w nich metalu,
• kwity depozytowe - początek nowej, papierowej formy pieniądza,
• pieniądz papierowy - obecnie najbardziej widoczna forma pieniądza,
• pieniądz elektroniczny - pierwsze karty płatnicze pojawiły się już na początku XX wieku, obecnie –
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – bankowość staje się w pełni mobilna. Wiele banków
posiada bogatą ofertę w sieci Internet, co umożliwia swobodę oraz możliwość gospodarowania
swoimi pieniędzmi w dowolnym czasie i miejscu. Coraz większa liczba banków posiada mniej lub
bardziej rozbudowaną bankowość mobilną, co oznacza, iż ich klienci mają „bank w telefonie” –
mają dostęp do rachunków i produktów bankowych w telefonie komórkowym, posiadając aplikacje
w swoim telefonie komórkowym mogą dokonywać płatności, korzystać z bankomatów itd.

Moduł III. Pieniądze i bankowość

Powiedz, iż więcej na temat nowoczesnych usług bankowych (w tym skierowanych do młodzieży)
usłyszycie najprawdopodobniej na wycieczce do oddziału banku.

Ćwiczenie 2

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

W banku
Czas trwania - ok. 90 minut
Metoda - mapa skojarzeń

Komputer z dostępem do Internetu, płyty z filmami „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”, duża karta
papieru i kolorowe flamastry dla każdej z 4 grup.
Materiały

1. Jeżeli uczniowie mieli możliwość odwiedzenia oddziału lokalnego
banku, w czasie zajęć wykorzystaj zdobyte tam wiadomości
o funkcjonowaniu banku komercyjnego.
2. Jeśli nie byliście w banku, możesz zaproponować uczestnikom
obejrzenie filmów edukacyjnych.
3. Powiedz, że w czasie ćwiczenia uczniowie utrwalą wiadomości
na temat banku komercyjnego. Będą wykonywać mapę skojarzeń.
Zapytaj, które informacje o bankach najbardziej ich zainteresowały.
4. Podziel uczniów na   cztery grupy. Każdej daj dużą kartę papieru
i flamastry w różnych kolorach.
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Proponowane filmy:

„Płatności bezgotówkowe”  –  filmy
edukacyjne: „Podstawowe pojęcia
ekonomiczne” - płyta 2
„Kredyty” –  filmy edukacyjne:
„Podstawowe pojęcia
ekonomiczne” - płyta 2

5. Poproś, by każdy zespół napisał na środku karty słowo
„bank”, a wokół niego zapisał wszystkie znane im
pojęcia i terminy, które wiążą się z bankiem. Pojęcia
powinny łączyć się z sobą. Uczniowie mogą użyć
również znaków graficznych, symboli, rysunków.
6. Powiedz, że uczniowie powinni umieścić na plakacie
dwie podstawowe informacje – banki „przyjmują depozyty”
oraz „udzielają kredytów”.
7. Zostaw uczniom czas (około 30 minut) na wykonanie map.
Potem poproś o zawieszenie plakatów w wyznaczonych miejscach.
Poproś, by obejrzeli prace wszystkich grup. Mogą potem uzupełnić zapisy. Przedstawiciele grup omawiają treść
„mapy”. Możecie wybrać najlepszą mapę, który zawiera najciekawsze informacje o bankach.

Ćwiczenie 3

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Mam konto w banku - co to znaczy?
Czas trwania - ok. 90 minut
Metody - scenki, układanka

Moduł III. Pieniądze i bankowość

• Ulotki i inne materiały lokalnego banku na temat kont osobistych, strony internetowe dowolnych banków,
instrukcja do zadania 3a i teksty o koncie osobistym (materiał pomocniczy nr 3b) dla każdej grupy.
• Układanka (materiał pomocniczy nr 3c), pocięta na paski (w kopercie) dla każdej grupy.
• Dostęp do internetu (opcjonalnie)
Materiały

1. Tematem ćwiczenia jest przedstawienie zagadnień związanych z podstawową usługa bankową - kontem
osobistym. Uczestnicy w zespołach przygotują i przedstawią scenki, w których bankowiec będzie zachęcał
klienta do założenia konta osobistego.
2. W zależności od tego, czy uczniowie odwiedzili lokalny bank, czy też nie mieli takiej okazji - inne będzie
źródło informacji, na podstawie których pracować będą uczestnicy. Mogą wykorzystać:
• ulotki, które otrzymali w czasie wizyty w lokalnym banku,
• informacje ze stron internetowych banków (jeśli mają dostęp do komputerów i Internetu),
• materiał pomocniczy nr 3a – teksty o koncie osobistym.
3. Podziel uczniów na zespoły i rozdaj im (lub przedstaw) instrukcję do
zadania (materiał pomocniczy nr 3b). Poproś przedstawicieli grup, by
wylosowali, którego „klienta” będą obsługiwać bankowcy:
•
•
•
•

Grupa nr 1 – emeryta,
Grupa nr 2 – kobietę, która podjęła pierwszą pracę,
Grupa nr 3 – 15-letnią dziewczynę,
Grupa nr 4 – pracownika firmy budowlanej.

4. Poleć, by zespoły wybrały osoby, które odegrają role dwóch
bankowców oraz rolę klienta. Reszta zespołu pomaga tym osobom –
przygotuje „bank”. Jeśli zespół uzna za konieczne – materiały (np. nazwę
banku, notatki dla bankowców, ulotki dla klientów, wzór umowy itd.).

Dobre praktyki

Przygotuj wcześniej materiały na
temat produktów bankowych
(ulotki, wycinki ogłoszeń,
wydruki z internetu itd.).
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Członkowie zespołu wspólnie przygotują argumenty, które zachęcą klienta do założenia konta w banku. Na
przygotowanie scenek zespoły mają około 30 minut. Potem kolejno przedstawiają scenki na forum. Wybierzcie
najciekawsze scenki, w których bankowcy użyli najbardziej przekonujących argumentów za założeniem konta.
5. Ostatnim etapem ćwiczenia jest układanka (materiał pomocniczy 3c), sprawdzająca znajomość pojęć,
związanych z bankiem. Każdy zespół otrzyma w kopercie elementy układanki. Zestawia pojęcia i definicje,
łącząc karty na zasadzie domina. Ćwiczenie trwa około 15-20 minut. Wygrywa zespół, który najszybciej
poprawnie ułoży domino. Tak jak poprzednio, możesz powołać komisję, która sprawdzi poprawność rozwiązań.
Ułożenie kart: A9, B2, C20, D18, E1, F13, G19, H8, I5, J11, K15, L3, Ł14, M4, N6, O16, P7, R10, S12, T17

Ćwiczenie 4

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Rola banku centralnego w gospodarce
Czas trwania - około 90 minut
Metoda - plakat, krzyżówka, mini konkurs

Dla każdej grupy kopia tekstu o NBP (materiał pomocniczy nr 4a),wzoru krzyżówki (materiał pomocniczy
nr  4b), arkusze papieru i flamastry.

Moduł III. Pieniądze i bankowość

Materiały

1. Powiedz uczniom, że za funkcjonowanie całego systemu
pieniężnego w każdym kraju odpowiada bank centralny. W Polsce
bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski, którego zadania są
określone w Konstytucji RP w ustawie o NBP. NBP jest niezależny od
innych organów państwa.
2. Wyjaśnij krótko główne zadania NBP:
• NBP jest bankiem emisyjnym – jako jedyny ma prawo
dokonywania emisji pieniądza, czyli drukowania go
i wprowadzania w obieg,
• NBP jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki pieniężnej –
ustala poziom stóp w gospodarce tak, by inflacja utrzymywała
się na niskim poziomie,
• NBP jest bankiem państwa – obsługuje budżet i dług
państwowy, organizuje płatności zagraniczne, pośredniczy
w kupnie złota i dewiz, utrzymuje rezerwy międzynarodowych
środków pieniężnych.

Dobre praktyki

• Zwróć uwagą, aby zespoły nie
odglądały prac związanych
z krzyżówką.
• Sprawdź, czy krzyżówki
zostały przygotowane
prawidłowo i czy hasła zostały
opracowane właściwie.
• Zadbaj o to, aby zespoły
rozwiązywały krzyżówki
samodzielnie.

3. Wyjaśnij krótko główne zadania NBP, takie jak:
• bank emisyjny – jako jedyny ma prawo dokonywać emisji pieniądza, czyli drukować go i wprowadzać
go w obieg,
• bank banków – prowadzi konta banków, umożliwia przekazywanie pieniędzy między bankami,
udostępnia instrumenty zarządzania płynnością banków (np. depozyt w banku centralnym na koniec
dnia, kredyty pod zastaw papierów wartościowych), udziela pomocy innym bankom w trudnych
sytuacjach, np. niedoboru gotówki,
• bank państwa – obsługuje budżet i dług państwowy, organizuje płatności zagraniczne, pośredniczy
w kupnie złota i dewiz, utrzymuje rezerwy międzynarodowych środków pieniężnych.
4. Podziel uczestników na trzy zespoły. Rozdaj zespołom materiał pomocniczy nr 4a, arkusz papieru
i flamastry. Zespoły losują jedną z części tekstu, poświęconego zadaniom NBP.
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5. Poproś, by każdy zespół przeczytał uważnie odpowiedni
fragment tekstu i przygotował plakat, ilustrujący jedno
z zadań NBP, a następnie przedstawił go na forum.
Uczniowie mogą zastosować znaki graficzne, rysunki,
symbole, krótkie teksty.
6. Przedstawiciele grup prezentują plakaty, krótko
wyjaśniają innym uczestnikom, na czym polega zadanie
NBP, którym się zajmowali.
7. Podziel teraz uczestników na małe zespoły –
4-5-osobowe. Poproś, by każda grupa opracowała
krzyżówkę z pojęciami związanymi z bankiem (materiał
pomocniczy nr 4b). Wyznacz liczbę haseł, które powinny
znaleźć się w krzyżówce (5 - 7 w zależności od możliwości
uczniów). Zostaw zespołom na to zadanie około
20 minut. Powiedz, że każdy zespół ma przygotować
hasła oraz układ graficzny krzyżówki nie wpisując do
niego rozwiązań. Nie wolno informować innych zespołów
o wynikach pracy.
8. Po upływie wyznaczonego czasu zbierz krzyżówki. Poproś przedstawicieli każdej grupy o wylosowanie
jednej z krzyżówek z przygotowanego zestawu. Dbaj, by żaden z zespołów nie otrzymał krzyżówki, którą
opracował.
9. Następnie powiedz zespołom, że będą uczestniczyły w minikonkursie wiedzy o NBP. W trakcie
konkursu zespoły nie mogą korzystać z żadnych materiałów. Ogłoś rozpoczęcie konkursu. Grupa
rozwiązuje wylosowaną krzyżówkę - wygrywa zespół, który najszybciej i poprawnie wykona zadanie.
Możesz powołać komisję konkursową, która sprawdzi poprawność rozwiązań i ogłosi wyniki konkursu.

Moduł III. Pieniądze i bankowość

Ćwiczenie 5

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Wizyta w lokalnym banku
Czas trwania - ok. 180 minut
Metoda - wycieczka, wywiad
1. Uczniowie udają się do lokalnego oddziału banku.
Przed wizytą przygotowują pytania, które chcą zadać
bankowcom (np. na temat zadań banku; oprocentowania
lokat czy kredytów; produktów, oferowanych klientom,
w tym kont osobistych, oszczędnościowych, lokat –
w szczególności dowiadują się, czy bank oferuje produkty
skierowane do młodzieży, czy i w jaki sposób wykorzystuje
nowoczesne technologie itp.). Zbierają podstawowe
informacje o funkcjonowaniu banku, notują wiadomości.
Wiadomości wykorzystują w trakcie zaproponowanych
w scenariuszu ćwiczeń.
2. Przykładowe pytania:
•
•
•
•
•

Co można załatwić w banku?
Jakie są najważniejsze produkty i usługi oferowane przez bank?
Jak założyć konto osobiste w banku?
Jakie dokumenty są niezbędne do założenia konta, wysłania przelewu, otrzymania kredytu?
Jakie warunki trzeba spełnić, by założyć konto młodzieżowe?
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Materiały do ćwiczeń
Ćwiczenie 1

Moduł III. Pieniądze i bankowość

Materiał nr 1a
Karty do gry
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Warzywa

Warzywa

Warzywa

Sól

Sól

Sól

Ser

Ser

Ser

Spodnie

Spodnie

Spodnie

Kurtka

Kurtka

Cukier

Cukier

Cukier

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Garnki

Garnki

Garnki

Gazety

Gazety

Gazety

Bilet do kina

Bilet do kina

Bilet do kina

Meble

Meble

Meble
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Kurtka
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Chleb

Chleb

Chleb

Mięso

Mięso

Mięso

mydło

mydło

mydło

Mleko

Mleko

Mleko

Samochód

Samochód

Samochód

Kawa

Kawa

Kawa

Buty

Buty

Buty

Owoce

Owoce

Woda mineralna

Woda mineralna

Woda mineralna

Koszula

Koszula

Koszula

Telewizor

Telewizor

Telewizor

Telefon

Telefon

Telefon

Czekolada

Czekolada

Czekolada

Dywan

Dywan

Dywan
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Owoce
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Materiał nr 1b
Wzory monet i banknotów
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Materiał nr 1c
Wzór własnej waluty szkolnej
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Ćwiczenie 3
Materiał pomocniczy nr 3a
Instrukcja do zadania „Warto założyć konto osobiste!”
Zadaniem waszego zespołu jest przygotowanie i przedstawienie scenek obsługi klienta w banku. W czasie scenki
należy zachęcić klienta do założenia konta osobistego.  
Najpierw wylosujecie, jakiego klienta będziecie obsługiwać:
•
•
•
•

Grupa nr 1 – emeryta
Grupa nr 2 – kobietę, która podjęła pierwszą pracę
Grupa nr 3 – 15-letnią dziewczynę  
Grupa nr 4 –  pracownika firmy budowlanej

Wybierzcie osoby, które odegrają rolę dwóch bankowców oraz rolę klienta. Reszta zespołu pomaga tym osobom
– przygotuje „bank” (jeśli uznacie za konieczne, przygotujcie np. nazwę banku, notatki dla bankowców, ulotki dla
klientów, wzór umowy itd.).
Przygotujcie wspólnie argumenty, które zachęcą klienta do założenia konta w banku. Wykorzystajcie wiedzę
z różnych źródeł:  
• ulotki, które otrzymaliście w czasie wizyty w lokalnym banku,
• informacje ze stron internetowych banków (jeśli macie dostęp do komputerów i Internetu),
• materiał pomocniczy nr 3b – teksty o koncie osobistym.  
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Na przygotowanie scenek macie 30 minut. Potem przedstawicie je wszystkim uczestnikom zajęć.
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Materiał pomocniczy nr 3b
Tekst „Co trzeba wiedzieć o kontach osobistych”
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest nazywany w skrócie ROR. Rachunek taki służy do
przeprowadzania różnych operacji rozliczeniowych. Umożliwia przyjmowanie wpłat (wynagrodzenia
za pracę, stypendium, emerytury itp.) i wydawanie zgromadzonych środków za pośrednictwem
bankomatu czy karty płatniczej. Za pośrednictwem ROR możemy dokonywać przelewów czy zlecić
polecenie zapłaty (na przykład uregulowanie opłat za elektryczność, telefon, wodę, gaz; spłatę rat
kredytu). Pieniądze zgromadzone na rachunku są dostępne w każdej chwili. Poza tym są całkowicie
bezpieczne. Banki są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że nawet
w sytuacji, gdy bank upadnie czy zbankrutuje, pieniądze zostaną zwrócone (w pełnej kwocie do
wysokości 100 000 euro). Pieniądze przechowywane na rachunku są oprocentowane. Oprocentowanie
ROR jest zwykle bardzo niskie, nawet 0%. Klient banku musi brać pod uwagę realną stopę procentową
rachunku (stopę procentową pomniejszoną o stopę inflacji). Jeżeli oprocentowanie ROR wynosi 0%,
a stopa inflacji jest dodatnia, środki znajdujące się na rachunku tracą swoją wartość. Klient powinien
zwrócić uwagę również na koszty prowadzenia rachunku oraz zapoznać się z tabelą opłat, które pobiera
bank za wykonanie różnych czynności. Klient musi liczyć się też z koniecznością płacenia prowizji,
która jest formą wynagrodzenia dla banku. Prowizje są zazwyczaj ustalane procentowo w stosunku
do wartości usług albo odgórnie narzucone przez bank. Czasami okazuje się, że koszty prowadzenia
rachunku przewyższają dochody z rachunku.
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Kiedy klient chce założyć rachunek, podpisuje z bankiem umowę. Umowa zawiera określenie
rodzaju rachunku, czasu, na który zostaje otwarty oraz waluty, w której będzie prowadzony. Podaje
wysokość oprocentowania złożonych środków i warunki jego zmiany, terminy kapitalizacji odsetek.
Umowa podaje też terminy realizacji zleceń przekazanych przez właściciela rachunku. Określa zakres
odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Zawiera
wysokość odszkodowania, które zapłaciłby bank za przekroczenie terminów rozliczeń, zleconych przez
właściciela rachunku. Reguluje warunki zmiany i rozwiązania umowy. Określa też wysokość prowizji
i opłat za prowadzenie rachunku.
Konto młodzieżowe to rodzaj konta osobistego przeznaczonego
dla osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia. Do
założenia konta jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych. Właścicielem konta oraz karty płatniczej jest młody
człowiek. Może uzyskać również dostęp do swojego konta
przez Internet. Założenie konta młodzieżowego nie jest
skomplikowane – nastolatek powinien pojawić się w oddziale
banku z rodzicem czy opiekunem, musi się wylegitymować
(np. mieć legitymację szkolną) a rodzic okazuje dowód
osobisty.
Na konto powinny wpływać pieniądze, na przykład
wpłaty od rodziców czy krewnych, stypendium.
Właściciel konta otrzymuje kartę płatniczą.
Oprocentowanie konta młodzieżowego jest
niskie, nawet 0%. Niewysokie są jednak też
opłaty za prowadzenie konta, korzystanie
z karty płatniczej, przelewy z konta. Czasem
usługi te są całkowicie bezpłatne.
Właściciel konta młodzieżowego nie
może jednak zaciągać kredytu czy mieć
na koncie debetu. Debet występuje,
gdy z konta zostanie wypłaconych więcej
pieniędzy niż się na nim znajduje. Bank
daje wtedy możliwość pobierania pieniędzy,
których klient nie posiada. Na debet na koncie
młodzieżowym muszą zgodzić się jednak rodzice czy
opiekunowie młodego człowieka.
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Materiał pomocniczy nr 3c
Układanka – Moje konto. Karty dla uczestników

64

A. Instytucja finansowa, której celem jest osiąganie
zysku. Pozyskuje depozyty gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw i z tych środków udziela pożyczek
i kredytów klientom.

9. Bank komercyjny

B. Część naszych dochodów, która pozostanie po
dokonaniu zakupów i opłaceniu rachunków.

2. Oszczędności

C. Rachunek założony poprzez zawarcie umowy
pomiędzy bankiem a jego klientem (np. osobą fizyczną
lub przedsiębiorstwem). W umowie bank zobowiązuje
się do przechowywania środków pieniężnych klienta
i dokonywania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.

20. Rachunek bankowy

D. Korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem
Internetu.

18. Bankowość elektroniczna

E. Pieniądze, które zostały powierzone bankowi przez
klientów i ulokowane na rachunkach bankowych czy
lokatach.

1. Depozyty bankowe

F. Inaczej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
(czyli tzw. ROR), służy do przeprowadzania rozliczeń
klienta.

13. Konto osobiste

G. Konto osobiste, przeznaczone dla osób w wieku od
13 do 18 lat.

19. Konto młodzieżowe

H. Instrument finansowy umożliwiający dokonywanie
płatności bez użycia banknotów i monet oraz dostęp
do środków finansowych zgromadzonych na rachunku
bankowym.

8. Karta płatnicza

I. Konto bankowe, do którego klient ma dostęp przez
Internet.

5. Konto internetowe

J. Rodzaj karty płatniczej wydanej przez bank, który
przyznaje też właścicielowi kredyt do określonej
w umowie wysokości.

11. Karta kredytowa

15. Bankomat

L. Przeniesienie pieniędzy z jednego rachunku na inny,
na przykład z konta osobistego na rachunek firmy jako
płatność za zakupiony towar czy usługę.

3. Przelew bankowy

Ł. Osobisty numer, który składa się z czterech cyfr.
Stanowi hasło do potwierdzenia dyspozycji wypłaty
gotówki w bankomacie lub płatności w sklepie za
pomocą karty płatniczej.

14. PIN

M. Banknoty i monety, jakie posiadamy, bez względu
na miejsce przechowania.

4. Gotówka

N. Forma wynagrodzenia płaconego bankowi przez
klienta za usługi bankowe, ustalana procentowo
w stosunku do wartości usług i zapisane przez bank
w tabeli opłat i prowizji.

6. Prowizja

O. Numer, który składa się z 26 cyfr – sumy kontrolnej,
numerów jednostki oddziału banku i rachunku klienta.

16. Numer rachunku bankowego

P. Transakcja finansowa, w której jedna strona
przekazuje drugiej kwotę pieniężną, na przykład
bank klientowi. W banku klient nie musi określić, na
jaki cel wyda pieniądze. Zobowiązuje się do oddania
pieniędzy w określonym terminie.

7. Pożyczka

R. Cena pożyczenia pieniądza, inaczej koszt, jaki ponosi
bank, by pozyskać od nas pieniądze lub klient, który
zaciąga kredyt w banku.

10. Odsetki

S. Przekazanie klientowi pieniędzy na konkretny cel
(np. zakup mieszkania, samochodu). Na podstawie
umowy klient zobowiązuje się do spłaty w określonym
czasie kwoty kredytu wraz z odsetkami.

12. Kredyt bankowy

T. Ulokowanie pieniędzy w banku na określony
w umowie czas. Bank zobowiązuje się wypłacić
klientowi kwotę powiększoną o odsetki z chwilą
upływu terminu złożenia pieniędzy.

17. Lokata terminowa
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K. Urządzenie służące do wypłat gotówki z rachunku
bankowego za pomocą karty płatniczej. Można też
wydrukować potwierdzenie wypłaty czy sprawdzić
stan konta.

65

Ćwiczenie 4
Materiał pomocniczy nr 4a
Tekst „NBP jako bank centralny”
Polski bank centralny pełni trzy najważniejsze funkcje:
1. Bank emisyjny – NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym
środkiem płatniczym w Polsce. Określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu,
za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza
w obiegu.
2. Bank banków – NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.
Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie
uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. NBP jest odpowiedzialny za stabilność
i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto nadzoruje
systemy płatności w Polsce.
3. Centralny bank państwa – NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi
rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych
i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.
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Bankiem centralnym RP jest Narodowy Bank Polski. Jego zadania są określone w Konstytucji RP,
w ustawie o NBP oraz ustawie Prawo bankowe. Jest niezależny od innych organów państwa.
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej strategią, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na
poziomie 2,5 proc., z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.
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NBP jako bank emisyjny ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących
prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Oznacza to, że jest jedyną instytucją, która ma prawo
wprowadzania do obiegu złotych i groszy. Wprowadza i wycofuje z obiegu znaki pieniężne RP
- banknoty i monety. Monety emitowane są w dwóch grupach. Jedną z nich tworzą monety
powszechnego obiegu, drugą – monety kolekcjonerskie o niskich nakładach. NBP ustala wzory
i wartość nominalną banknotów i monet. Określa też zasady wymiany zużytych i uszkodzonych
znaków pieniężnych. Fałszywe znaki pieniężne są zatrzymywane bez prawa zwrotu ich
równowartości. Kiedy Polska przyjmie wspólną europejską walutę, NBP będzie emitował tylko
monety euro. Emisję banknotów euro organizuje Europejski Bank Centralny.
Część dla grupy nr 1

NBP jako instytucja odpowiedzialna za prowadzenie polskiej polityki pieniężnej ustala poziom
stóp procentowych w gospodarce na takim poziomie, by inflacja była niska. NBP steruje
wysokością stóp procentowych na rynku międzybankowym, tzn. stóp po jakich banki pożyczają
sobie nawzajem pieniądze. Gdy te stopy rosną mówi się, że pieniądz „drożeje”; to z kolei ogranicza
akcję kredytową i pośrednio przyczynia się do spadku popytu w gospodarce, przez co ceny
zaczynają rosnąć wolniej i spada inflacja. Jeśli stopy spadają wówczas proces przebiega odwrotnie
– kredyty stają się łatwiejsze do otrzymania, ludzie chętniej i więcej kupują, więc ceny rosną
szybciej i inflacja staje się wyższa.
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NBP nie wpływa na poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym w sposób
administracyjny decydując o ich poziomie w drodze rozporządzenia, do którego banki muszą się
stosować. Robi to oddziałując na podaż i popyt na tym rynku z pozycji jednego z jego uczestników.
W praktyce temu służą operacje otwartego rynku, które polegają na regularnym oferowaniu
bankom komercyjnym zakupu papierów wartościowych o oprocentowaniu, które jest równe
stopie referencyjnej. Jest to najważniejsza stopa procentowa na rynkach finansowych w Polsce –
od jej wysokości zależy wysokość stawek WIBOR będących podstawą oprocentowania kredytów.
Odpowiednio podnosząc albo obniżając stopy procentowe NBP oddziałuje na inflację tak, by była
bliska celowi inflacyjnemu 2,5%.
Część dla grupy nr 2

NBP jest bankiem państwa, ponieważ współdziała z organami państwa w realizacji polityki
gospodarczej. Przekazuje organom państwa informacje o prowadzeniu polityki pieniężnej
i sytuacji w sektorze bankowym. Prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi
rachunki bankowe rządu, centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych
oraz jednostek budżetowych. Utrzymuje rezerwy dewizowe w walutach obcych i złocie, które
gwarantują pełną wymienialność złotego i pozwalają na dokonywanie płatności wynikających
z międzynarodowych zobowiązań państwa.
NBP reprezentuje interesy państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych
i bankowych. Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się, że przystąpi również do
strefy euro. W przyszłości złoty zostanie zatem zastąpiony wspólną walutą europejską, a politykę
pieniężną będzie kształtował Europejski Bank Centralny.
Część dla grupy nr 3
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Materiał nr 4b – Krzyżówka
Instrukcja dla uczniów
Opracujcie krzyżówkę dotyczącą banku. Prowadzący wyznaczy ilość haseł, które powinny znaleźć się w krzyżówce
(5 - 7 haseł). Na karcie papieru przygotujcie hasła oraz układ graficzny krzyżówki nie wpisując do niego rozwiązań.
Nie wolno informować innych zespołów o wynikach pracy. Na wykonanie krzyżówki macie 20 minut.
Następnie oddajcie krzyżówkę prowadzącemu. Przedstawiciel każdej grupy wylosuje jedną z krzyżówek
przygotowanych przez inne zespoły.
Następnie będziecie uczestniczyli w minikonkursie wiedzy o NBP. Po ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu przez
prowadzącego nie możecie korzystać z żadnych materiałów. Grupa rozwiązuje wylosowaną krzyżówkę wygrywa zespół, który najszybciej i poprawnie wykona zadanie.

Wzór krzyżówki
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Inaczej wypłata
Wprowadzenie pieniądza w obieg
Depozyt w banku
Waluta europejska
Sytuacja, gdy z danego konta wypłaconych
zostanie więcej pieniędzy niż się na nim znajduje
6. Kredytowa lub bankomatowa
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