Moduł IV.
Oszczędzanie i inwestowanie
Cele zajęć
Posługiwanie się pojęciami ekonomicznymi: budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędzanie,
inwestowanie.

•

Poznanie produktów bankowych dla oszczędzających.

•

Wskazanie korzyści wynikających z oszczędzania w banku.

•

Kształtowanie postaw odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

•

Ćwiczenia
•

Budżet a sposoby oszczędzania
- ok. 60 min.

•

Oszczędzamy w banku
- ok. 60 min.

•

Produkty bankowe dla oszczędzających
- ok. 60 min.

•

Reklamujemy oszczędzanie
- ok. 60 min.

•

Nasz bank – symulacja wyboru oferty bankowej - ok. 120 min.

•

Byk czy niedźwiedź – symbole Giełdy Papierów Wartościowych
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Przebieg zajęć
Ćwiczenie 1

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Budżet a sposoby oszczędzania
Czas trwania - ok. 60 minut
Metoda - gra dydaktyczna

Instrukcja do zadania (materiał pomocniczy nr 1), karta papieru i flamastry dla każdej grupy.
Materiały

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Dobre praktyki

Zwróć uwagę na realność kwot,
które uczniowie wykorzystują
tworząc budżet rodzinny
(np. opłaty czy wynagrodzenia
uzależnione od sytuacji na
lokalnym rynku pracy).

1. Przypomnij uczestnikom, co to są oszczędności. Powiedz, że stanowi
je ta część naszych dochodów, które pozostają po dokonaniu zakupów
i opłaceniu rachunków.
2. Wyjaśnij uczniom, że będą teraz układać budżet rodziny tak,
by osiągnąć oszczędności. Wyjaśnij pojęcie „budżetu” jako planu
finansowego na określony czas (tygodnia, miesiąca, roku), który
obejmuje dochody i wydatki. Sprawdź, czy uczniowie wiedzą, co
oznaczają terminy „deficyt”, „nadwyżka” i „równowaga budżetowa”.  
3. Podziel uczestników na 4-5-osobowe grupy. Powiedz, że stanowią one
rodziny, a poszczególne osoby odegrają role rodziców i dzieci. Poproś,
by podzielili się rolami i wybrali nazwisko rodziny i imiona.

4. Rozdaj każdej grupie instrukcję do zadania (materiał pomocniczy nr 1a) i poproś o jej przeczytanie. Grupy
zapoznają się z budżetem rodziny na miesiąc styczeń danego roku.
5. Powiedz, że zadaniem grup jest rozwiązanie problemów:
• Co zrobić, by uzyskać nadwyżkę budżetową w styczniu br.
• Jak zagospodarować oszczędności?  
6. Wyjaśnij uczestnikom, że mogą obniżyć wydatki, zwiększyć dochody w dowolny sposób. W czasie dyskusji
każdy uczestnik odgrywa wyznaczoną rolę i przedstawia swoje argumenty, a decyzje podejmuje wspólnie
cała rodzina. Należy wskazać sposoby
osiągnięcia nadwyżki oraz przeznaczenie
oszczędności. Wyznacz czas na wykonanie
zadania – około 25-30 minut.
7. Uczestnicy dyskutują, w grupach
przygotowują nową wersję budżetu.
Zapisują dane na karcie papieru. Po upływie
wyznaczonego
czasu
przedstawiciele
grup kolejno prezentują budżet na forum,
omawiają propozycje i podają uzasadnienie
decyzji.
8. Omówcie rozwiązania prezentowane przez
grupy – które z nich jest najlepiej uzasadnione?
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Ćwiczenie 2

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Oszczędzamy w banku
Czas trwania - ok. 60 minut
Metoda - analiza filmu, kalkulator

Płyty z filmami „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”, komputery z dostępem do Internetu (opcjonalnie),
karty papieru i flamastry dla każdej grupy.
Materiały

2. Przed obejrzeniem filmów poproś uczniów, by zanotowali:
• Co to jest oszczędzanie i inwestowanie?
• Jakie są minusy przechowywania oszczędności w domu?
• Jakie są formy inwestowania pieniędzy?
• Co to są stopy procentowe i co określają?
• Jak liczone jest oprocentowanie lokat w banku?

Dobre praktyki

Zwróć uwagę na realność kwot,
które uczniowie wykorzystują
tworząc budżet rodzinny
(np. opłaty czy wynagrodzenia
uzależnione od sytuacji na
lokalnym rynku pracy).

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

1. Przypomnij uczniom wiadomości, które zdobyli w czasie wizyty w
banku lub wykonując poprzednie ćwiczenia. Powiedz, że klienci banku
powierzają bankowi pieniądze na określony czas (stanowią one depozyt
bankowy). Podkreśl, że klient otrzymuje od banku wynagrodzenie w
postaci odsetek. Pieniądze klienta zostaną w ten sposób pomnożone.
Takie przeznaczenie środków finansowych w celu uzyskania dodatkowych
dochodów, związane z ryzykiem, nazywa się inwestowaniem.

3. Omów odpowiedzi na pytania, powiedz, że wiadomości będą potrzebne
uczniom do wykonania kolejnych zadań.
4. Podziel uczestników na zespoły. Pokaż, jak należy posługiwać się
kalkulatorami internetowymi., np.:
Kalkulator kredytowy:
• Money - http://direct.money.pl/kalkulatory/kalkulator-kredytowy/
• Infor - http://www.infor.pl/kalkulatory/kredyty.html
• Bankier.pl - http://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-kredytowy
5. Jeśli chcesz pokazać również sposób obliczania oprocentowania
kredytów, zastosuj „kalkulator raty równe”:
Kalkulator lokat:
• Bankier - http://direct.money.pl/kalkulatory/lokatowy/
• Infor - http://www.infor.pl/kalkulatory/lokaty.html
• Bankier.pl - http://www.bankier.pl/narzedzia/zysk-z-lokaty

Proponowane filmy:

„Oszczędzanie i inwestowanie” –
filmy edukacyjne: „Podstawowe
pojęcia ekonomiczne” - płyta 1
„Stopy procentowe” – filmy
edukacyjne: „Podstawowe
pojęcia ekonomiczne” - płyta 2

6. Wyjaśniając sposób obliczania wartości lokaty w kalkulatorze, wytłumacz, że stopa nominalna (stopa
procentowa) określa, jakie odsetki dostaniemy. Natomiast kapitalizacja odsetek to dopisywanie odsetek do
kapitału zgromadzonego na lokacie w określonym terminie. Dopisane odsetki powiększają kapitał, w kolejnym
okresie odsetki obliczane są od całej kwoty (kapitał plus odsetki).
7. Pozwól uczniom, by pracując z kalkulatorem obliczali dochody z lokat o różnej wysokości oprocentowania.
Podsumowując ćwiczenie, zapytaj uczniów, jakie korzyści płyną z oszczędzania w bankach. Zostaw zespołom
10 minut na wypisanie korzyści na karcie papieru. Poproś przedstawicieli zespołów o omówienie wyników pracy.
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Ćwiczenie 3

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Produkty bankowe dla oszczędzających
Czas trwania - ok. 60 min.
Metoda - „za” i „przeciw”, konkurs

Tekst o produktach bankowych dla oszczędzających (materiał pomocniczy nr 3a), instrukcja dla grup
(materiał pomocniczy nr 3b), karty papieru i flamastry dla każdej grupy.
Materiały

1. Powiedz uczestnikom, że ocenią teraz różne produkty bankowe dla osób oszczędzających. Podziel ich na
trzy zespoły, każdemu daj odpowiednią część materiału pomocniczego nr 3a, kartę papieru oraz flamastry.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

2. Zadaniem zespołów jest przeczytanie tekstu o jednym z produktów (ROR, rachunek oszczędnościowy,
lokata terminowa). Następnie każdy zespół wypisuje na kartach papieru w oddzielnych kolumnach
argumenty „za” i „przeciw” oszczędzaniu w takiej formie (wzór – materiał pomocniczy nr 3b).
3. Przedstawiciele zespołów omawiają zebrane argumenty związane z oszczędzaniem na rachunkach czy
lokatach.
4. Zapytaj uczniów, od czego zależy wybór formy oszczędzania. Zapiszcie listę takich czynników. Decyzja
klienta zależy od jego sytuacji (np. konieczność posiadania natychmiastowego dostępu do pieniędzy),
czasu, na jakie złożone zostaną środki, celu oszczędzania itp. Zależy też od korzyści, jakie bank oferuje
osobie oszczędzającej (odsetki, kapitalizacja odsetek). Podkreśl, że produkty bankowe są dopasowane do
indywidualnych potrzeb klientów. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze produktu, warto zaznajomić się
z różnymi ofertami i dopiero wtedy dokonać wyboru.
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Ćwiczenie 4
Reklamujemy oszczędzanie
Czas trwania - ok. 60 min.
Metoda - plakat reklamowy, ulotka

Karty papieru i flamastry dla każdej grupy, dowolne materiały papiernicze (kolorowy papier,
nożyczki, klej).
Materiały

1. Ogłoś konkurs na najlepsze hasło reklamujące oszczędzanie w banku. Możesz zmienić skład zespołów
i zmniejszyć ich liczebność (3-4 osoby). Rozdaj papier i flamastry. Wyznacz czas na wykonanie zadania
(25-30 minut). Poproś, by uczniowie zapisali hasło reklamowe na plakacie.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

2. Po upływie wyznaczonego czasu urządźcie wystawę prac. Przez głosowanie uczestnicy wybierają
najciekawsze hasło. Zaznacz, że nie wolno głosować na pracę własnej grupy. Możesz powołać komisję
konkursową, która obliczy wyniki głosowania.
3. Jeśli dysponujesz czasem oraz zależnie od możliwości i zainteresowań uczestników możesz rozszerzyć
ćwiczenie i poprosić grupy o przygotowanie ulotki reklamowej na temat oszczędzania w banku. Na
ulotce powinno znaleźć się hasło reklamowe, ale również informacje, które uczniowie uznają za
niezbędne dla propagowania oszczędzania. Powiedz, że przystępując do pracy powinni zastanowić się,
do jakich odbiorców kierują ulotkę, a następnie dostosować treści i sposób przekazu do ich potrzeb,
sposobu myślenia. Inną opcją jest wykorzystanie telefonów komórkowych do nakręcenia krótkiego
filmu reklamowego.

Ćwiczenie 5
Nasz bank - wybór oferty bankowej
Czas trwania - ok. 120 min.
Metoda - gra symulacyjna

Instrukcja do zadania (materiał pomocniczy nr 5), karty do symulacji z opisem ról bankowców
i klientów (materiał pomocniczy nr 5b), kopie banknotów i monet w dużej ilości (można wykorzystać
materiały przygotowane do ćwiczenia nr 1 z modułu I), karty papieru i flamastry dla każdego zespołu.
Materiały

1. Podziel uczestników na dwa zespoły – „bankowców” i „klientów banków”. Bankowcy tworzą trzy
grupy. Rozdaj uczestnikom odpowiednie instrukcje (materiał pomocniczy nr 5a i 5c dla bankowców oraz
5b dla klientów). Rozdaj kopie banknotów i monet – w dowolnej kwocie dla klientów i bankowców.
2. Powiedz, że gra będzie trwała pół roku – w dwóch rundach po 3 miesiące. Każda grupa bankowców
„założy” bank - wybierze nazwę banku, przygotuje reklamę banku i ofertę dla klientów – np. konta,
lokaty, kredyty. Zostaw im czas, np. 20 minut. Poleć, by przygotowali się do obsługi klientów. Mogą też
posłużyć się kartą rozliczeń według wzoru (materiał pomocniczy nr 5d).
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3. Gdy bankowcy będą gotowi, ogłoś, że banki mogą przyjmować
klientów. Uczestnicy odgrywający role klientów zapoznają się
z ofertami. Potem deponują pieniądze w wybranym banku, mogą
też zaciągać kredyty.
4. Kiedy klienci zostaną obsłużeni, powiedz, że minęły już trzy
miesiące. Klienci mogą teraz likwidować lokaty, spłacić ratę kredytu.
Bankowcy wypłacają odsetki od złożonych lokat.
5. Możesz powtórzyć procedurę w kolejnej rundzie, po upływie
umownych 6 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, porozmawiaj
z uczestnikami o przebiegu gry – np. trudnościach, z jakimi się
zetknęli; sposobie obliczania odsetek itp.
6. Po zakończeniu scenek klienci - ochotnicy mogą omówić wybraną
ofertę bankową, z której skorzystali i uzasadnić dokonany wybór.

Dobre praktyki

• Choć ćwiczenie nie jest
obowiązkowe, zachęcamy do
jego przeprowadzenia.
• Przedstawione parametry
ofert bankowych są zbliżone
do wartości obowiązujących
obecnie na rynku. Warto,
by uczniowie je poznali i byli
w stanie dokonać obliczeń.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

7. Zależnie od umiejętności uczniów, możesz rozdać gotowe karty dla banków, ale uczestnicy mogą też
zaproponować przygotowane przez siebie oferty. Ważne, by nie odbiegały one rażąco od oprocentowania,
oferowanego na rynku (na przykład – oprocentowanie lokat nie powinno przekroczyć 3%, kredytów –
12%), możesz to powiedzieć bankowcom. Jeśli będą sami przygotowywać oferty, daj im jedną kartę na
wzór, by wiedzieli, jakie produkty przygotować (ROR, rachunek oszczędnościowy, lokaty, kredyty). Możesz
zaproponować również, by bankowcy zaproponowali klientom kapitalizację odsetek, ale zależy to od
możliwości uczestników oraz ich umiejętności.

Ćwiczenie 6
Byk czy niedźwiedź – symbole giełdy papierów wartościowych
Metoda: praca w grupach, dyskusja, prezentacja, rozsypanka
1. Rozpocznij ćwiczenie od pokazania wydruku zdjęcia lub zdjęć dwóch zwierząt: byka oraz niedźwiedzia.
Możesz również przedstawić grafiki, czy zdjęcia obu zwierzą przy pomocy rzutnika multimedialnego lub
korzystając z Internetu.
2. Zapytaj uczniów, co to za zwierzęta i czy kojarzą się im z jakąś instytucją. Naprowadź uczniów poprzez pewne
podpowiedzi lub wytłumacz, że symbole byka i niedźwiedzia są kojarzone z giełdami. Powiedz, że tematem
ćwiczenia będzie jedna z giełd: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podaj uczniom informację, że
polska nazwa „giełda” pochodzi od dolnoniemieckiego słowa „die Gilde” lub ze staroskandynawskiego „gildii”
– oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, cech rzemieślniczy.
3. Spytaj uczniów, jakimi dobrami można handlować na giełdzie papierów wartościowych. Zapisuj wszystkie
pomysły na tablicy, a następnie wybierz odpowiedzi prawidłowe oraz dopisz najważniejsze nie wymienione
wcześniej instrumenty finansowe, które są notowane na giełdzie.
Na tablicy powinny pojawić się co najmniej następując hasła:
• akcja – papier wartościowy zaliczany do grupy papierów udziałowych, oznacza to prawo jej posiadacza
do współwłasności spółki, która ją wyemitowała. Akcje to papiery dające zmienny dochód. Inwestor
nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem,
• obligacja – instrument finansowy emitowany przez pożyczkobiorcę (emitenta) na określony czas i na
określonych warunkach. Emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się
spełnić w określonym czasie ustalone świadczenia, które mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.
Obligacja daje posiadaczowi prawo do stałego, z góry określonego dochodu, w umówionym terminach.
Wytłumacz, że na giełdzie papierów wartościowych notowane są także inne tzw. instrumenty finansowe
(prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe, warranty, opcje, certyfikaty inwestycyjne itd.), ale nie
będziecie się nimi zajmować.
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4. Wróć do symboli byka i niedźwiedzia i spytaj, czy uczniom kojarzą się one z jakimiś działaniami giełdy.
Wytłumacz, że są one odpowiednio symbolami hossy i bessy.
Hossa to pojęcie oznaczając okres długotrwałego wzrostu cen na rynku, na którym obraca się różnego rodzaju
dobrami. Terminu tego najczęściej używa się w odniesieniu do giełdy. Hossa nazywana jest również ,,rynkiem
byka” (siła, potęga, walka), oznacza ona długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych, innych
instrumentów finansowych, czy towarów notowanych na danej giełdzie. O hossie mówi się, gdy wzrostowi
ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli w odniesieniu do giełdy papierów wartościowych rosną ceny
większości spółek. Wzrost ceny jednej spółki nie jest określany mianem hossy.
Z kolei bessa to termin oznaczający okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Bessa nazywana jest
również ,,rynkiem niedźwiedzia” (uśpienie, wycofanie, marazm). Oznacza ona długotrwały okres spadania
cen papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych, czy towarów notowanych na danej giełdzie.
O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek.
Spadek ceny jednej spółki nie jest określany mianem bessy.
5. Podziel uczniów na 3 grupy i rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 6a (dla odpowiedniej grupy). Poproś
o przeczytanie materiału i przygotowanie krótkiej prezentacji na temat przeczytanego fragmentu dotyczącego
Giełdy Papierów Wartościowych i jej historii.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

6. Po prezentacjach trzech grup zapytaj, czy zdaniem uczniów inwestowanie na giełdzie do zadanie proste dla
przeciętnego Polaka. Powiedz, że osoby indywidualne najchętniej zajmują się inwestowaniem w akcje. Wynika
to ze stosunkowo większej prostoty tego instrumentu oraz z łatwości zrozumienia mechanizmów rządzących
wzrostami i spadkami cen akcji. Nie oznacza to jednak, że zarobek na inwestycjach w akcje jest rzeczą prostą.
7. Zapytaj uczniów, na jakie informacje o spółce giełdowej zwracaliby uwagę przed kupieniem jej akcji.
Przeprowadź dyskusję na ten temat.
8. W podsumowaniu dyskusji powiedz, że aby zwiększyć szanse powodzenia inwestycji w daną spółkę trzeba
mieć jak najwięcej o niej informacji. Należy poznać jej mocne i słabe strony, ocenić potencjał rozwoju oraz
oszacować ryzyko inwestycji. Inwestor musi zebrać o spółce m.in. następujące informacje:
• czym zajmuje się spółka?
• jakie są jej mocne strony?
• czym różni się od innych spółek tej samej lub podobnej branży?
• na jakich rynkach funkcjonuje (regionalnym, krajowym, czy międzynarodowym)?
• jaki jest jej potencjał rozwoju?
• czy mam możliwość poszerzenia rynku bytu?
• czy jest w stanie pozyskać nowych klientów?
• jaki jest jej poziom rozwoju technologicznego?
• czy posiada odpowiednią sieć dystrybucji swoich produktów lub usług?
• czy jest dobrze zarządzana?
Ponadto na decyzje o inwestycji może mieć wpływ sytuacja polityczna
i gospodarcza w kraju, aktualny i przewidywany trend na giełdzie,
a awet moda, czy sentyment inwestorów do określonych spółek.
Często nie sposób przewidzieć wpływu wszystkich czynników.
9. W dalszej kolejności poproś uczniów, by w grupach takich
jak poprzednio rozwiązali następujące zadanie. Polega
ono na tym, aby we właściwej kolejności uporządkować,
jakie działania musi podjąć inwestor rozpoczynający
inwestycje na giedzie. Rozdaj grupom rozsypankę
składającą się z ośmiu elementów i na hasło „start” poproś
o uporządkowanie haseł. Wygrywa grupa, która najszybciej
prawidłowo ułoży kolejno osiem elementów rozsypanki.

Prawidłowa kolejność: 3, 4, 1, 8, 6, 7, 5, 2.
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10. Jako ostatnie zadanie zaproponuj zainteresowanym uczniom, by po zakończeniu zajęć sprawdzili
w Internecie (w domu, w bibliotece szkolnej itd.), jakie działania należy podjąć, by zostać maklerem giełdowym
na warszawskiej GPW.
Wytłumacz, że makler giełdowy jest odpowiedzialny za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich od
inwestorów zgodnie z regulacjami obowiązującymi na giełdzie.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Prawidłowa odpowiedź (źródło: strona GPW): Zgodnie z brzmieniem § 92 ust. 3 Regulaminu Giełdy,
maklerem giełdowym może zostać osoba, która:
• jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru
Finansowego,
• posiada udokumentowaną - w sposób określony przez Giełdę - znajomość przepisów
obowiązujących na giełdzie oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań
maklera giełdowego,
• jest zatrudniona przez członka giełdy (domy inwestycyjne, domy maklerskie, banki) lub jest
członkiem jego władz.

76

Materiały do ćwiczeń
Ćwiczenie 1
Materiał nr 1a
Instrukcja do zadania „Budżet rodzinny”
Ćwiczenie - Uczestnicy podzieleni na zespoły tworzą budżet fikcyjnej
rodziny. Otrzymują karty z nazwami i wysokością różnych dochodów
i wydatków rodziny (w tym wydatków na
utrzymanie mieszkania, opłat za elektryczność,
gaz itp.) i na dużej planszy umieszczają je
w dwóch kolumnach (dochody – wydatki).
Zadaniem zespołów jest podjęcie decyzji
– jak zrównoważyć budżet, jak znaleźć
oszczędności. Prezentują rozwiązania na
forum.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Będziecie pracować w grupie,
która stanowi fikcyjną rodzinę.
Odegracie role rodziców
i dzieci. Przydzielcie role
osobom w grupie, wybierzcie
nazwisko rodziny i imiona
poszczególnych osób. Potem
zapoznajcie się z budżetem
waszej rodziny na miesiąc
danego roku.

Pamiętajcie, że:
Dochody = wydatki = równowaga budżetowa
Dochody < wydatki = deficyt budżetowy
Dochody > wydatki = nadwyżka budżetowa
Waszym zadaniem jest rozwiązanie problemów:
• Co zrobić, by uzyskać nadwyżkę budżetową w styczniu br.?
• Jak zagospodarować oszczędności?  
Możecie obniżyć wydatki, zwiększyć dochody w dowolny sposób, ale musicie wskazać sposoby osiągnięcia
nadwyżki oraz przeznaczenie oszczędności. Każda osoba w grupie odgrywa wyznaczoną rolę i przedstawia
swoje argumenty, a decyzje podejmuje wspólnie cała rodzina.
Przygotujcie nową wersję budżetu, zapiszcie dane na karcie papieru. Przedstawiciel grupy zaprezentuje
budżet na forum, omówi wasze rozwiązania.
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Budżet rodziny ………......................…………………… na styczeń ............... r.
Wersja 1

Dochody

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Wynagrodzenie ojca - 2 400 zł
Wynagrodzenie matki za dodatkowa pracę - 700 zł
Stypendium córki - 100 zł

Razem dochody
Deficyt budżetowy w wysokości
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Wydatki

Żywność - 1100 zł
Opłata za elektryczność - 250 zł
Opłata za gaz - 70 zł
Opłata za wodę - 200 zł
Abonament telefoniczny taty - 70 zł
Abonament telefoniczny syna - 50 zł
Abonament telefoniczny córki - 50 zł
Abonament telefoniczny mamy - 100 zł
Czynsz za mieszkanie - 500 zł
Opłata za Internet - 60 zł
Buty dla syna - 150 zł
Opłata za telewizję - 40 zł
Sukienka dla córki - 150 zł
Prezent urodzinowy dla syna - 100 zł
Bilety na mecz - 100 zł
Benzyna do samochodu - 500 zł
Bilet autobusowy - 100 zł
Książka dla mamy  - 40 zł
Gazety - 80 zł
Rata za meble - 450 zł
Kolacja w restauracji - 200 zł

Razem wydatki

Budżet rodziny ………......................…………………… na styczeń ............... r.
Wersja 2

Dochody

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Razem dochody

Wydatki

Razem wydatki

Nadwyżka budżetowa w wysokości
Sposoby osiągnięcia nadwyżki:

Decyzja o zagospodarowaniu oszczędności:

Uzasadnienie:
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Ćwiczenie 3
Materiał nr 3a
Tekst „Produkty dla oszczędzających”

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) umożliwia przeprowadzanie różnych operacji
rozliczeniowych: 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.
Pieniądze zgromadzone w bankach 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).

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Pieniądze przechowywane na rachunku są oprocentowane. Oprocentowanie ROR jest jednak bardzo
niskie, często wynosi 0%. Klient banku musi brać pod uwagę realną stopę procentową rachunku (stopę
procentową pomniejszoną o stopę inflacji). Jeżeli oprocentowanie ROR to 0%, a stopa inflacji większa od
zera, wówczas 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. 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. Często okazuje się, że koszty prowadzenia rachunku
przewyższają dochody z rachunku. Odkładanie środków na ROR jest najmniej korzystną formą oszczędzania.
Część dla grupy nr 1

Rachunek oszczędnościowy - to dodatkowy rachunek bankowy, na którym nie można wykonywać zbyt
wielu operacji , lecz głównie wpłacać i wypłacać z niego pieniądze. Najczęściej stanowi dodatkowy rachunek
bankowy dodawany do ROR.
Rachunek oszczędnościowy jest stosunkowo wysoko oprocentowany, a oprocentowanie jest
porównywalne do wysokości oprocentowania lokat bankowych. Zazwyczaj odsetki są naliczane co miesiąc
i dodawane do stanu konta (kapitalizowane). Osoba oszczędzająca ma łatwy dostęp do swoich pieniędzy.
Nie musi blokować środków finansowych na czas, określony w umowie - tak jak to jest w przypadku lokaty.
Kiedy chcemy wypłacić pieniądze z lokaty wcześniej, przed upływem terminu określonego w umowie,
tracimy całość lub część odsetek. Natomiast z rachunku oszczędnościowego pieniądze można wypłacać
w każdej dowolnej chwili, na przykład gdy zaskoczą nas niespodziewane wydatki. Nie tracimy wtedy
zgromadzonych wcześniej odsetek.
Wpłaty i wypłaty z takiego rachunku są najczęściej bezpłatne, ale niektóre banki pobierają opłaty za
dokonanie kolejnej wypłaty w danym miesiącu. Właściciel rachunku powinien więc sprawdzić, jakie są
koszty wypłacania pieniędzy.
Klient zakładający rachunek oszczędnościowy podpisuje umowę z bankiem. Umowa zawiera zapisy
określające, tak jak w przypadku umowy o ROR - rodzaju rachunku, czasu, na który zostaje otwarty oraz
walutę, wysokość oprocentowania złożonych środków i warunki jego zmiany, terminy kapitalizacji odsetek,
wysokość prowizji, opłat za prowadzenie rachunku, opłat za wypłacanie pieniędzy.
Część dla grupy nr 2
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Lokata terminowa – depozyt bankowy, złożony na określony z góry czas. Za złożenie pieniędzy na lokacie
klient otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Ich wysokość jest zależna od oprocentowania lokaty
oraz od częstotliwości kapitalizowania odsetek.
Właściciel lokaty podpisuje z bankiem umowę, w której określony jest rodzaj lokaty; czas, na jaki została
zawarta, wysokość oprocentowania, warunki jego zmiany, terminy kapitalizacji odsetek. Pieniądze można
wycofać tylko po upływie określonego w umowie terminu. Jeśli klient chce wycofać pieniądze wcześniej,
traci całość lub część odsetek.
Lokaty terminowe mogą być zakładane na wybrany okres: lokaty krótkoterminowe - do 12 miesięcy,
długoterminowe - powyżej 12 miesięcy. Bardzo popularne są lokaty 3 miesięczne, 6 miesięczne, roczne,
dwuletnie, ale istnieje możliwość założenia lokaty krótszej - na przykład na okres jednego miesiąca, a nawet
jednego dnia czy tygodnia. Zakładając lokatę, klient musi więc zdecydować, na jak długo może powierzyć
bankowi swoje pieniądze. Jeśli nie będzie potrzebował ich przez dłuższy czas, może założyć lokatę
długoterminową. Jeśli przewiduje, że pieniądze będą mu wkrótce potrzebne na jakieś planowane wydatki powinien założyć lokatę krótkoterminową.
Ważna dla właściciela lokaty jest kapitalizacja odsetek, czyli inaczej częstotliwość, z jaką dopisywane są
odsetki do złożonych w banku oszczędności. Od tej łącznej sumy naliczane są z kolei dalsze odsetki. Im
częściej bank dokonuje kapitalizacji odsetek, tym więcej zyskuje oszczędzający.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Oprocentowanie lokaty jest związane z długością okresu, na jaki złożone są pieniądze. Lokaty
długoterminowe są zazwyczaj wyżej oprocentowane niż krótkoterminowe. Bank może dłużej dysponować
ulokowanymi środkami finansowymi, a właściciel lokaty decyduje się nie korzystać z nich przez dłuższy czas;
otrzymuje więc za to wyższe oprocentowanie. Większość lokat ma oprocentowanie stałe. Oznacza to, że
przez okres trwania lokaty bank nie może zmienić wysokości oprocentowania, nawet wtedy, gdy zmieniają
się stopy procentowe i stopa inflacji. Klient z góry zna więc wysokość dochodu z lokaty. Banki oferują także
lokaty o oprocentowaniu zmiennym. Zmienia się ono zależnie od sytuacji rynkowej. Jest ustalane co pewien
czas, przykładowo raz na kwartał, i zależy od zmian stopy inflacji w gospodarce lub zmian rynkowych stóp
procentowych. Jeśli stopy procentowe w gospodarce spadają, obniża się także oprocentowanie lokaty, jeśli
stopy rosną - w ślad za tym rośnie również oprocentowanie lokaty. Klient ryzykuje, ale też może spodziewać
się, że oprocentowanie zmienne, na które się zgodził, jest zazwyczaj wyższe niż oprocentowanie stałe.
Część dla grupy nr 3
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Materiał nr 3b
Instrukcja do zadania „Oceniamy produkty bankowe dla oszczędzających”
Przeczytajcie wspólnie tekst o jednym z produktów (ROR, rachunek oszczędnościowy, lokata terminowa).
Wypiszcie na kartach papieru w oddzielnych kolumnach argumenty „za” i „przeciw” oszczędzaniu
w takiej formie.
Po wykonaniu zadania zastanówcie się, od czego zależy wybór formy oszczędzania. Reprezentanci grup
omówią plakat na forum.
Czy warto oszczędzać?
Nazwa produktu …………………..................

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Argumenty „za”
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Argumenty „przeciw”

Ćwiczenie 5
Materiał nr 5a
Instrukcja dla bankowców
Podzielcie się na trzy grupy. Każda grupa bankowców „założy” bank - wybierze nazwę banku, przygotuje
reklamę banku i ofertę dla klientów – np. kont, lokat, kredytów.
Następnie klienci zapoznają się z waszymi ofertami. Możecie im wyjaśnić szczegóły i podać informacje
o produktach, jakie oferujecie. Otrzymacie banknoty i monety, którymi będziecie gospodarować.
Przygotujcie się do obsługi waszych klientów. Możecie przygotować dokumenty według wzoru, wypłacać im
pieniądze – na przykład odsetki od złożonych lokat. Po trzech miesiącach wypłacicie odsetki klientom, którzy
oszczędzali w waszym banku.

Materiał nr 5b
Instrukcja dla klientów banków

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Chcesz skorzystać z usług banku. Dysponujesz pieniędzmi, którymi będziesz gospodarować. Masz do wyboru
trzy banki. Zapoznaj się z reklamami banków i ofertami dla klientów – kont, lokat, kredytów.
Bankowcy wyjaśnią wam szczegóły i podają informacje o produktach, które oferują.
Udajcie się do wybranego banku. Możecie założyć konto, lokatę czy zaciągnąć kredyt. Po trzech miesiącach
otrzymacie odsetki lub zapłacicie odsetki od kredytu.
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Materiał nr 5c
Karty z ofertami banków

•
•
•
•
•
•

Oprocentowanie środków na ROR – 0,1%
Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,2%
Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,5% w skali roku
Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych –1,8% w skali roku
Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 2% w skali roku
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 8% w skali roku
Bank nr 1

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

•
•
•
•
•
•

Oprocentowanie środków na ROR – 0%
Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,5%
Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,8% w skali roku
Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych – 2,1% w skali roku
Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 2,6% w skali roku
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 10% w skali roku
Bank nr 2

•
•
•
•
•
•

Oprocentowanie środków na ROR – 0,5%
Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,5%
Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,9% w skali roku
Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych – 2,1% w skali roku
Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 3% w skali roku
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 10% w skali roku

Bank nr 3
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Materiał nr 5d
Karta rozliczeń dla bankowców

Lp.

Imię i nazwisko
klienta

Nazwa
produktu

Zdeponowana
kwota

Odsetki

Kapitał
z odsetkami

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie
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Ćwiczenie 6
Materiał pomocniczy nr 6a
Tekst „Produkty dla oszczędzających”
Giełda Papierów Wartościowych – materiał dla grupy 1
Przeczytaj poniższy materiał. Wybierz najważniejsze fragmenty dotyczące giełd funkcjonujących przed
powstaniem obecnej GPW i przygotuj wspólnie krótką prezentację.
Część źródeł historycznych podaje, że polskie giełdy istniały już w XIV wieku w Warszawie. Są to jednak
odniesienia do prywatnych spotkań, tzw. bractw kupieckich – spotkań handlarzy, którzy obracali różnymi
dobrami. W XVIII wieku organizowano zgromadzenia kupców zwane gildiami (stąd nazwa „giełda”),
a w 1757 roku powstała w Warszawie pierwsza giełda pieniężna (obrót gotówką), jednakże początki giełd
jako ściśle określonych instytucji prawnych związane były z postanowieniami napoleońskiego Kodeksu
handlowego z 1809 roku. Na jego podstawie utworzono pierwszą urzędową giełdę – Warszawską
Giełdę Kupiecką.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Zaczęła ona funkcjonować 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w.
przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami
rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w.
W latach między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia
Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych
w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda
w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów. W 1938 roku na warszawskiej giełdzie
notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta.
Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, jednak ich istnienie
było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej. Giełda zniknęła
więc z polskiej gospodarki na kilkadziesiąt lat.
Źródło: na podstawie strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
http://www.gpw.pl/historia
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Giełda Papierów Wartościowych – materiał dla grupy 2
Przeczytaj poniższy materiał. Wybierz najważniejsze fragmenty dotyczące powstania GPW i przygotuj
wspólnie z kolegami i koleżankami z grupy krótką prezentację.
We wrześniu 1989 roku nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy
gospodarki rynkowej. Pięćdziesięcioletnia przerwa w funkcjonowaniu polskiego rynku kapitałowego
oznaczała w praktyce brak doświadczeń w funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych, lecz
również ogromne możliwości rozwoju. Rozważając kilka alternatywnych rozwiązań, zdecydowano się
na bezpośrednie nawiązanie do wzorców zagranicznych rynków kapitałowych.
Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku
miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej instytucji francuskich zajmujących się
obrotem giełdowym. W marcu 1991 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych
instytucji rynku kapitałowego, w tym również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji
rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. Miesiąc później, tj. 16 kwietnia
1991 roku odbyła się pierwsza sesja giełdowa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie z udziałem
7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek.
Obecnie GPW jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na
jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Na koniec 2015 roku na
GPW notowano blisko 500 spółek.

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

Źródło: na podstawie strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
http://www.gpw.pl/historia
Giełda Papierów Wartościowych – materiał dla grupy 3
Przeczytaj poniższy materiał. Wybierz najważniejsze fragmenty dotyczące GPW i przygotuj wspólnie
z kolegami i koleżankami z grupy krótką prezentację.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ma siedzibę w Warszawie. Obecnie działa w oparciu
o trzy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku regulujące sposób funkcjonowania rynku kapitałowego.
Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:
• Walne Zgromadzenie,
• Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy,
• Zarząd zwany Zarządem Giełdy.
Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację
w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.
Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych
instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też
zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Działalność GPW równoznaczna jest z organizowaniem
i prowadzeniem przez Grupę GPW obrotu na kilku rynkach, w tym m.in. na:
• Głównym Rynku GPW (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi),
• Rynku NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi małych i średnich spółek),
• Rynku Catalyst (obrót m.in. obligacjami emitowanymi przez firmy, władze komunalne, spółdzielnie).
Od niedawna przy GPW działa Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych. Głównym celem Fundacji
GPW jest rozwój oferty edukacyjnej dotyczącej rynku kapitałowego. Fundacja realizuje swoje cele
statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży
szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego.
Źródło: na podstawie strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
http://www.gpw.pl/o_spolce

87

Materiał pomocniczy nr 6b
Tekst „Produkty dla oszczędzających”
Zamierzasz zacząć inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zastanów się wspólnie
z członkami swojej grupy, jak wygląda proces współpracy początkującego inwestora zainteresowanego
kupnem akcji spółki z domem maklerskim. Grupa, która ułoży poprawnie (we właściwej kolejności)
rozsypankę, wygrywa.
1. wpłata pieniędzy na swój rachunek w licencjonowanym domu maklerskim

2. pobranie prowizji przez licencjonowany dom maklerski

Moduł IV. Oszczędzanie i inwestowanie

3. przejrzenie oferty licencjonowanych domów maklerskich

4. otwarcie rachunku inwestycyjnego w licencjonowanym domu maklerskim

5. realizacja transakcji kupna akcji

6. wybór spółki, w którą zamierza się zainwestować

7. złożenie zlecenia dokonania transakcji giełdowej (kupna akcji)

8. obserwacja kursu akcji i analiza sytuacji poszczególnych spółek

88

