
 

 

ZAPROSZENIE 

(bezpłatne) 

 

Seminarium 

       „Finanse dla niefinansistów” 

TERMIN: 22 października 2019 r. 

MIEJSCE: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

(Aula 233 F - budynek F przy ul. Bogucickiej 14 a) 

GODZINA: 10:00 - 15:00 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 9:00-10:00 
 

ORGANIZATORZY 
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Program seminarium 

 

Godz. 10:00  - Otwarcie seminarium  

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 

Prezes Zarządu PTE w Katowicach - dr Jerzy Podsiadło 

 

Moderator seminarium:  

Pani Barbara Cyganik – Pośrednictwo i doradztwo finansowe „Barbara”. 

 

 

Część pierwsza: 

 

1. Godz. 10:30- 11:15  – „System Finansowy jako krwioobieg pieniądza w gospodarce” 

 dr Witold Gradoń ( Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

 

2. Godz. 11:15 – 12:00 – Debata prelegentów w kontekście części pierwszej seminarium.. 

Uwaga: wystąpienia mają charakter dyskusji otwartej z możliwością zadawania pytań przez 

gości. 

Godz. 12:00 –  przerwa kawowa. 

Część druga: 

 

3.  Godz. 12:20 -13:05  -„Jak w szybki, skuteczny i bezpieczny sposób wybierać rozwiązania 

finansowe. Skuteczna metoda wyboru produktów dla siebie, swojej rodziny i firmy. Planowanie 

finansów osobistych w praktyce” 

Dariusz Halczok („Finanse z ludzką twarzą”) 

 

4. Godz. 13:05 – 13:50 - Debata prelegentów w kontekście części drugiej seminarium. 

Uwaga: wystąpienia mają charakter dyskusji otwartej z możliwością zadawania pytań przez 

gości. 

 

5. Godz. 13:50 – 15:00 – Case Study: „Sztuka podejmowania decyzji” 

 

 

Godz. 15:00 – zakończenie seminarium i poczęstunek dla gości. 

 

 



 

 

Geneza problemu 

 

W ostatnim czasie media informują o aferach finansowych, w których pokrzywdzonymi są osoby 

fizyczne mamione ponadprzeciętnymi zyskami, które są w ich zasięgu po skorzystaniu z produktów 

finansowych oferowanych im jako „oferta życia”, z której trudno nie skorzystać. 

 

Postawa najsłabszego ogniwa systemu finansowego, za które uważa się osoby fizyczne (gospodarstwa 

domowe), wynika z wyraźnie zarysowanej asymetrii informacji między nimi, a instytucjami 

oferującymi różne lukratywne instrumenty finansowe. Asymetria ta znajduje swój wyraz w 

materializacji podstawowych rodzajów ryzyka finansowego, a w szczególności ryzyka negatywnej 

selekcji oraz ryzyka nadużycia. 

 

Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest bardzo niski poziom świadomości finansowej dużej 

części społeczeństwa, która nie ma świadomości ryzyka, jakie kryje się za ponadprzeciętnymi zyskami 

- nie traktują ich jako zagrożenia tylko jako niepowtarzalna okazję. 

 

 

Cel  

Celem seminarium jest podniesienie świadomości osób fizycznych i firm odnośnie zagrożeń 

(podstawowych rodzajów ryzyka finansowego) kryjących się za nierealnie atrakcyjnymi ofertami 

inwestycji finansowych. 

Motywem przewodnim ma być przesłanie: 

„Jeśli nie rozumiem budowy instrumentu i nie potrafię zidentyfikować związanego z nim ryzyka, nie 

korzystam z niego.” 

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  

(MIEJSCA ORGANICZONE DO 100 OSÓB):  11 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 

2. OPŁATA: BRAK 

4. ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA E-MAIL: katowice@pte.pl 

KONTAKT DODATKOWY: telefon: 32 259-88-78, tel/fax: 32 258-54-82,  

E-mail: katowice@pte.pl 

Tytułem: udział w seminarium, imię i nazwisko uczestnika oraz stopień naukowy i/lub stanowisko 
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