
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 

"Bezpieczni w finansach osobistych". 

Moje nazwisko Maciej Ryszka, jestem uczniem klasy 8a i ambasadorem edukacji 

ekonomicznej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.  

Pragnę powitać wspaniałych ekspertów, którzy towarzyszyli nam już podczas  warsztatów. 

Witam Dyrekcję szkoły , grono pedagogiczne i Was drodzy uczniowie. 

Pragnę przedstawić zaproszonych gości-naszych ekspertów. 

1.Pani Gabriela Rebizant 

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, współwłaściciel Kancelarii   PROFIN . 

2. Pani Marzena Damska 

Ekonomistka, Prokurent i Dyrektor Finansowy w SKAAP Sp. z o. o. Doradca finansowy 

Akademii Sportu Stawiki w Sosnowcu 

3. Pani Barbara Glowienka   Współwłaściciel Kancelarii PROFIN 

 

4.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.  

 

5. Pan Jacek Jakubiuk 

- Inwestor indywidualny, przedsiębiorca, ekspert złota, dyrektor ds. rozwoju biznesu Mennicy 

Skarbowej SA, bloger i youtuber 

 

6.Pan Piotr Pałgan 

Dyrektor ds. obrotu i zarządzania nieruchomościami Balance Polska Sp. z o.o.  

 

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 JAK BEZPIECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI 

OSOBISTYMI" 

 

 

 

 

Maciej: Proszę Filipa Delugę 



Filip: Chciałbym zadać pytanie panu Jackowi Jakubiukowi: jak bezpiecznie i skutecznie 

inwestować pieniądze? (po) Dziękuję za odpowiedź. 

Maciej: Zofia Zabiegała 

Zofia: Chciałam spytać pana Piotra Pałgana, Czy umowę na świadczenie usług można 

podpisać tylko i wyłącznie w siedzibie firmy? (po) Dziękuję za odpowiedź. 

Maciej: Proszę Amelię Patej 

Amelia: Pani Gabrielo Rebizant, Czy warto pożyczać pieniądze od banku? (po) Dziękuję za 

odpowiedź. 

Maciej: Oskar Wawrzyniak 

Oskar: Chciałem zapytać panią Barbarę Glowienkę, Czy powinniśmy się bać zawierania 

zobowiązań finansowych? (po) Dziękuję za odpowiedź. 

Maciej: Poproszę Martynę Więckowską 

Martyna: Jeśli mogłabym spytać panią Zofię Koninę, O czym powinniśmy pamiętać żeby nie 

dać się oszukać w internecie? (po) Dziękuję za odpowiedź. 

Maciej: Proszę Wiktorię Domańską 

Wiktoria: Chciałabym zadać pytanie pani Marzenie Damskiej, Czym różni się bankowość 

elektroniczna od mobilnej oraz czy któraś z nich jest bardziej bezpieczna? (po) Dziękuję za 

odpowiedź. 

Maciej: Karolina Irzyk 

Karolina: Chciałam spytać się pana Jacka Jakubiuka, jaki jest najskuteczniejszy sposób na 

oszczędzanie? (po) Dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Proszę Zofię Zabiegała 

Zofia: Panie Piotrze, Jakie dodatkowe prawo przysługuje konsumentowi gdy umowa została 

podpisana poza siedzibą firmy/sklepu? (po) dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

Maciej: Poproszę Dominikę Żółtak 

Dominika: Chciałabym spytać się pani Gabrieli Rebizant, Na co zwrócić uwagę przy braniu 

kredytu? (po) dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Proszę Piotra Pabiańczyka 

Piotr: Chciałabym zadać pytanię pani Barbarze Glowience, Co się stanie gdy nie mogę 

spłacać swoich rat do Banku ponieważ jestem chory i nie chodzę do pracy? (po) dziękuję za 

odpowiedź 

Maciej: Amelia Patej 

Amelia: Chciałam spytać panią Zofię Koninę, czym jest Phishing (fiszing) (po) dziękuję za 

odpowiedź 

Maciej: Poproszę Karolinę Irzyk 

Karolina: Pani Marzeno Damska, Jakie są zagrożenia i najczęstsze oszustwa dotyczące 

bankowości elektronicznej i mobilnej? (po) Dziekuje za odpowiedz 

Maciej: Proszę Wiktorię Domańską 

Wiktoria: Chciałam spytać się pana Jacka Jakubiuka, gdzie najlepiej przechowywać 

oszczędności? (po) Dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Filip Deluga 

Filip: Chciałbym zapytać panią Gabrielę Rebizant, Dlaczego szybkie pożyczki są ryzykowne? 

(po) Dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Poproszę Martynę Więckowską 



Martyna: Chcę zapytać panią Barbarę Glowienkę, Na co zwrócić uwagę  przy odstąpieniu od 

podpisanej umowy kredytu? (po) Dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Proszę Oskara Wawrzyniaka 

Oskar: Prosiłbym panią Zofię Koninę o odpowiedź na pytanie: jakie elementy wiadomości, 

mejla czy sms mogą świadczyć o tym, ze mamy do czynienia z oszustem? (po) Dziękuję za 

odpowiedź 

Maciej: Poproszę Dominikę Zółtak 

Dominika: Chciałam spytać panią Marzenę Damską, Jak się chronić gdy korzystamy z 

bankowości elektronicznej i mobilnej? (po) Dziękuję za odpowiedź 

Maciej: Zofia Zabiegała 

Zofia: Chciałabym zapytać się pana Piotra Pałgana, Co oprócz praw konsumenta, chroni 

klienta po podpisaniu umowy pośrednictwa zakupu/sprzedaży nieruchomości? (po) Dziękuję 

za odpowiedź 

 

III część debaty.  

Zakończenie, podsumowanie i podziękowanie ekspertom i uczestnikom za udział. 

MACIEJ :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 

 


