
Raport z debaty 
 

Debata pt. „Uczę się dbać o swoje finanse”, zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 42 

w Sosnowcu, odbyła się 22.03.2021r i trwała od godziny 12.30 do godziny 13.30. 

Spotkanie miało miejsce na platformie internetowej Microsoft Teams. Transmisja na żywo 

odbywała się także na stronie 

szkoły. W dyskusji moderowanej brali udział zaproszeni eksperci:  

o Pani Gabriela Rebizant-absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracuje 

w Kancelarii PROFIN 

o Pani Marzena Damska- Ekonomistka Prokurent i Menedżer Działu Finansowego w 

SKAAP Sp. z o.o.Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Absolwentka Podatkowych Studiów Podyplomowych-Wyższa Szkoła Bankowa w 

Poznaniu, Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. 

o Pani Marta Masłowska –Cichecka- Z wykształcenia prawnik i pedagog, aktualnie 

pracuje na stanowisku naczelnika wydziału świadczeń emerytalno-rentowychw 

Oddziale ZUS Sosnowcu. 

o Pani Konstancja Opryszek- absolwentka filologii angielskiej z niemieckim i języków 

stosowanych: francuski z angielskim. Pomimo wykształcenia filologicznego odnalazła 

się w świecie finansów. Od 2017 pracowała w PwC SDC w Katowicach w dziale 

wsparcia audytu finansowego. W 2019 roku przyjęła się do Unilevera do zespołu 

podatków lokalnych. Jako specjalista ds. podatków lokalnych była odpowiedzialna za 

przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych, wsparcie audytu i kontrolę 

kosztów. Obecnie pracuje w SGS GBS jako analityk danych. 

o Pani Zofia Konina- Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na 

kierunkuMiędzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Globalny biznes, finanse 

izarządzanie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Funduszy i PolitykiRegionalnej w 

Departamencie Strategii. Brała udział w projekcie w SGH: &quot;Badanie 

rynkuoszczędnościowego wśród studentów dla Banku Milenium 

o Pani Anna Rosłoń- Rzecznik Konsumenta w Urzędzie Miasta Mysłowice 

o Pan Piotr Bibrzycki- licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z 

uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa i inwestycyjnego (nr licencji 

2111), posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynkach finansowych, 

pracował m.in. jako analityk finansowy oraz prowadził szereg szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa finansowego i inwestycji 

o Pan Szymon Kajma- Reprezentujący Wydział Analiz (Krajowe Obserwatorium 

Terytorialne) Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 

Warszawie. 

Dyrekcja naszej szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniowie klas 7-8 w tym Drużyna 

Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu: 

o Gabriela Wójcik, Maja Kowalska, Karolina Indyka, Emilia Komendarczyk, 

Magdalena Cichecka, Maja Jabłczyńska, Karolina Irzyk, Nicola Młodzińska, Magda 

Marek, Alan Szymczyk, Filip Deluga, Igor Pabiańczyk, Nikodem Pindel, Oskar 

Wawrzyniak, Tymoteusz Waloch, Maciej Ryszka 

 

 Na początku spotkania pani Jolanta Czapla przywitała gości, a przewodnicząca samorządu 

szkolnego- GabrielaWójcik, prowadząca debatę, przedstawiła uczestnikom i 

obserwatorom ekspertów. Następnie Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej w Zespole Szkół 

nr2 w Sosnowcu zadawali ekspertom pytania. Każdy biegły dostał po trzy zagadnienia, na 

które udzielał odpowiedzi. Uczniowie zadawali wiele szczegółowych 

pytań dotyczących sposobów i możliwości dbania o swoje finanse, otwierania rachunku 

bankowego przez nastolatka, oszczędzania czy inwestowania.  Na debacie pojawiły się 

pytania takie jak: Czym jest ZUS? Czy można otworzyć konto bankowe, gdy nie ma się 

ukończonych 18 lat? Czy istnieją inwestycje wolne od ryzyka? Jak rozpocząć samodzielne 

inwestowanie na rynkach finansowych? Itp. Eksperci udzielali wyczerpujących odpowiedzi 

na pytania uczniów. Na zakończenie organizatorzy spotkania podziękowali ekspertom za 



poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę. Po debacie wszyscy uczniowie klas 7-8 wiedzą już 

w jaki sposób można zacząć inwestować w wieku 14 czy 15 lat oraz jak podejmować 

racjonalne decyzje dotyczące wydawania pieniędzy w sklepach.  

 

WNIOSKI: 

Po dyskusji, którą poprowadzili uczniowie naszej szkoły (Drużyna Ambasadorów Edukacji 

Ekonomicznej w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu) młodzież poszerzyła swoją wiedzę na 

temat ekonomii i zdaje sobie sprawę z wartości pieniądza. Będzie też potrafiła nie 

ulegać manipulacjom marketingowym, a przede wszystkim będzie mogła założyć swoje 

pierwsze konto bankowe i zacząć używać karty debetowej. Dowiedzieliśmy się o rzeczach, 

których młodzież w wieku szkolnym nie zna, o których się nie mówi.  

  

  

 

 


