
Scenariusz debaty 
 

I część debaty: przedstawienie ekspertów, powitanie uczestników debaty 

Witamy Państwa bardzo serdecznie, jest nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem na 

debacie podsumowującej program " Złote Szkoły NBP", który przebiegał pod hasłem 

"Giganci finansów osobistych". 

Moje nazwisko Gabriela Wójcik, jestem przewodniczącą Szkoły Podstawowej nr 42 w 

Sosnowcu.  

Pragnę powitać wspaniałych ekspertów, którzy towarzyszyli nam już podczas  spotkań z 

ekspertami, które odbywały się w miesiącach luty i marzec.Witam Dyrekcjęszkoły , grono 

pedagogiczne i Was drodzy uczniowie. 

Pragnę przedstawić zaproszonych gości-naszych ekspertów. 

1.Pani Gabriela Rebizant 

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracuje w Kancelarii   PROFIN . 

2. 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. 

3. Pani Marta Masłowska –Cichecka 

Z wykształcenia jest prawnikiem i pedagogiem, aktualnie pracuje na stanowisku naczelnika 

wydziału świadczeń emerytalno- rentowych w Oddziale ZUS Sosnowcu. 

4.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. Po wstępnych 

szkoleniach wewnętrznych z rachunkowości, rozpoczęła pracę ze sprawozdaniami 

finansowymi z Niemiec, Szwajcarii i Belgii. Od 2018 roku pełniła funkcję Process 

Championa sprawozdań belgijskich, gdzie była odpowiedzialna za prowadzenie procesu 

weryfikacji sprawozdań i autoamtyzacje procesu. 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. 

 

5. Pani Zofia Konina 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Globalny biznes, finanse i 

zarządzanie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej w Departamencie Strategii, gdzie zajmuje się negocjacjami 

polityki spójności. Brała udział w projekcie w SGH: &quot; Badanie rynku 

oszczędnościowego wśród studentów dla Banku Milenium&quot; 

zakończonym przygotowanymi dla banku rekomendacjami. 

6.PaniAnna Rosłoń 

Rzecznik Konsumenta w Urzędzie Miasta Mysłowice 

7. Pan Piotr Bibrzycki 

jest licencjonowanym Maklerem 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 

8.Pan Szymon Kajma 

Reprezentujący Wydział Analiz (Krajowe Obserwatorium Terytorialne) Departament 

Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie. 

 

II część rozpoczęcie debaty  

Zapraszamy wszystkich do wspólnej debaty. Jest to debata moderowana. Uczestników 

zapraszam do zadawania pytań ekspertom, a ekspertów o udzielenie odpowiedzi. Osobę 

zadającą pytanie proszę o wskazanie do którego eksperta jest kierowane. 

Temat debaty brzmi "UCZĘ SIĘ DBAĆ O SWOJE FINANSE" 

 

Gabrysia :Maja Kowalska 

Maja Kowalska: chciałam zadać pytanie Pani Gabrieli Rebizant 

.Jak można otworzyć konto jak nie mam 18 lat?  po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Gabrysia :Karolina Indyka/ Filip Deluga 

Karolina/ Filip: : chciałam zadać pytanie Pani Marzenie Damskiej 

W zaplanowanym budżecie 6 miesięcznym -wydatki stale przekraczają dochody. Co z tym 

zrobić?.  po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia :Alan Szymczyk 

Alan: chciałem zadać pytanie Pani Marcie Masłowskiej -Cicheckiej  

 Jaki jest cel ubezpieczeń społecznych?   po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Gabrysia :Tymoteusz Waloch 

Tymek: chciałem zadać pytanie Pani Konstancji Opryszek  

Czy o finansach można uczyć się w każdym wieku?po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia :Maciej Ryszka 

Maciej:chciałem zadać pytanie Pani Zofii Konina 

Jakie ryzyko może mnie spotkać podczas inwestowania i jak się przed nim 

zabezpieczyć?po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Maja Jabłczyńska 

Maja: chciałam zadać pytanie Pani Annie Rosłoń 

Czym zajmuje się rzecznik konsumentów? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Filip Deluga 

Filip: pytanie kieruję do Pana Piotra Bibrzyckiego. 

 Czy istnieje inwestycja wolna od ryzyka? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi  

Gabrysia : Emilia Komendarczyk 

Emilia: pytanie kieruję do Pana Szymona Kajmy 



W jaki sposób świadomie zarządzać wydatkami? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

2tura pytań 

Gabrysia : Magda Marek 

Magda Marek: chciałam zadać pytanie Pani Gabrieli Rebizant 

Jak działa karta kredytowa? po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia :Karolina Indyka/ Filip Deluga 

Karolina/ Filip: :chciałam zadać pytanie Pani Marzenie Damskiej 

W jakim wieku dziecko/nastolatek może samodzielnie zarządzać swoim budżetem? 

po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Alan Szymczyk 

Alan:chciałem zadać pytanie Pani Marcie Masłowskiej -Cicheckiej    

Czy ubezpieczenia są dobrowolne? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Gabrysia : Tymoteusz Waloch 

Tymek: chciałem zadać pytanie Pani Konstancji Opryszek. 

Jak możemy oszczędzać będąc jeszcze w szkole?po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedz 

Gabrysia : Karolina Irzyk 

Karolina:chciałam zadać pytanie Pani ZofiiKonina. 

Skąd czerpać wiedzę na temat inwestycji?po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Nikodem Pindel 

Nikodem:chciałem zadać pytanie Pani Annie Rosłoń 

Czasemprzy kasie spotkać można tabliczki z napisem"Po odejściu od kasy reklamacji nie 

uwzględnia się". Czy rzeczywiście tak jest? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Oskar Wawrzyniak 

Oskar:pytanie kieruję do Pana Piotra Bibrzyckiego 

Jak rozpocząć samodzielne inwestowanie na rynkach finansowych? po......Dziękuję za 

udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia :Proszę Nicola Młodzińska 

Nicola: pytanie kieruję do Pana Szymona Kajmy 

Jak nie ulegać pierwszemu wrażeniu i podejmować racjonalne decyzje? Czy i jak manipulują 

nami sprzedawcy? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

3tura pytań 

Gabrysia :Maja Kowalska 

Maja Kowalska: chciałam zadać pytanie Pani Gabrieli Rebizant 

Co to jest smskod?  po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Gabrysia :Karolina Indyka/ Filip Deluga 

Karolina/Filip: : chciałam zadać pytanie Pani Marzenie Damskiej 

Ile pieniędzy należy mieć odłożone na tzw fundusz bezpieczeństwa, w dorosłym życiu? 

po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia :Alan Szymczyk 



Alan: chciałem zadać pytanie Pani Marcie Masłowskiej -Cicheckiej  

 Czym jest ZUS? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Gabrysia : Tymoteusz Waloch 

Tymek: chciałem zadać pytanie Pani Konstancji Opryszek  

Jak ustalić priorytet w wydawaniu pieniędzy?po.......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Gabrysia : Maciej Ryszka 

Maciej:chciałem zadać pytanie Pani Zofii Konina 

W jaki sposób mogę zacząć inwestować mając 14/15 lat?po......Dziękuję za udzielenie 

odpowiedzi 

Gabrysia : Maja Jabłczyńska 

Maja: chciałam zadać pytanie Pani Annie Rosłoń 

Czy można reklamować spodnie kupione na wyprzedaży? po......Dziękuję za udzielenie 

odpowiedzi 

Gabrysia: Filip Deluga 

Filip: pytanie kieruję do Pana Piotra Bibrzyckiego 

Czym jest dźwignia finansowa i w jaki sposób można ją wykorzystać podczas 

inwestowania?? po......Dziękuję za udzielenie odpowiedzi  

Gabrysia : Emilia Komendarczyk 

Emilia: pytanie kieruję do Pana Szymona Kajmy 

Jak nie ulegać pierwszemu wrażeniu i podejmować racjonalne decyzje? po......Dziękuję za 

udzielenie odpowiedzi 

 

 

III część debaty.  

Zakończenie, podsumowanie i podziękowanie ekspertom i uczestnikom za udział. 

Gabrysia:Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi. 

 

Szanowni Państwo eksperci -  

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2  

w Sosnowcu składają serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym ekspertom za 

przekazanie cennej wiedzy dotyczącej finansów osobistychw ramach ogólnopolskiego 

programu„Złote Szkoły NBP”.Dzięki Państwa życzliwości, pomocy i zaangażowaniu nasi 

uczniowie mogli już teraz zapoznać się ze sztuką zarządzania własnymi pieniędzmi, 

budowaniem bezpieczeństwa finansowego i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenia o 

finansach z rzeczywistością. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza umożliwi naszym 

uczniom mądre planowanie przyszłości, a zdobyte umiejętności zaprocentują przez całe życie. 

 

DZIĘKUJEMY Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej  

w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu 

 


