
LIDER EKONOMII 2  
Projekt realizowany  

z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej

Miejsce realizacji projektu
Katolicki Uniwersyt Lubelski Jana Pawła II

CTW s. 113 (Centrum Transferu Wiedzy)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt realizowany  
z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji 
ekonomicznej

Kontakt 

Uniwersyteckie Centrum  
Rozwijania Kompetencji  

tel. +48 81 445 39 95 
e-mail: centrumsp@kul.pl 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin



Kilka słów o projekcie……

Projekt „Lider Ekonomii 2” to:

 Î Pięć wykładów w sali CTW 113 na temat:
1.    Od muszelek kauri do numerycznego zapisu  

na koncie – czyli historia pieniądza na świecie  
i w Polsce – 24.01.2018 r. o godz. 12:00.

2.  Historia bankowości centralnej oraz obecne 
funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego  
– 13.02.2018 r. o godz. 10:00.

3.  Gotówka czy karta? Bezpieczeństwo obrotu 
gotówkowego i bezgotówkowego – 01.03.2018 r.  
o godz. 11:00.

4.  Instytucje rynku finansowego – 15.03.2018 r.  
o godz. 10:00.

5.  Bank czy skarpeta?  Czy warto, a jeśli tak to jak,  
inwestować i oszczędzać na przyszłość?  
– 23.03.2018 r. o godz. 10:00.

 Î Konkurs „Lider Ekonomii 2” z atrakcyjnymi 
nagrodami. (2 kwietnia 2018 r. – termin nadsyłania 
zgłoszeń oraz prac konkursowych).

 Î Warsztat na temat „Formy opodatkowania 
działalności gospodarczej”. Warsztat będzie 
nagrodą dla tych wszystkich , którzy zostaną 
Finalistami konkursu.

Co daje udział w projekcie?

 Î Unikatową wiedzę z zakresu bankowości 
centralnej, historii i roli pieniądza oraz obrotu 
bezgotówkowego.

 Î Zwiększenie świadomości i dojrzałości 
ekonomicznej.

 Î Rozwijanie  umiejętności przedsiębiorczych.

 Î Spotkanie z wybitnymi ekspertami i praktykami  
ze świata finansów, bankowości i nauki (pracownicy 
NBP oraz wykładowcy KUL).

 Î Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy  
i umiejętności poprzez udział w Konkursie.

Warunki udziału w projekcie……

 Î Grupę uczniów na dane zajęcia zgłasza nauczyciel/
wychowawca/opiekun lub Dyrektor szkoły  drogą 
mailową: centrumsp@kul.pl z dopiskiem: LE2 lub 
telefonicznie: 81 445 39 95 podając: swoje imię 
i nazwisko, klasę (profil), liczbę uczestników. 

 Î Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń 
– najpóźniej na tydzień przed realizowanym 
wykładem. 

Projekt kierujemy do…….

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina 
i okolic.


