
 

Szkolna Kasa 

Oszczędności 

przy BS w Wisznicach 
 

 

 „Łatwiej jest wydać dwa dolary niż 
zaoszczędzić jednego.”  

Woody Allen  
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Szkolna Kasa Oszczędności 

przy BS w Wisznicach 

istnieje od 2010 roku. 

Akcja oszczędzania 

prowadzona była przede 

wszystkim w szkole 

podstawowej. Od dwóch lat 

włączyli się w nią 

uczniowie gimnazjum. 

 



 

 

 

Oszczędzając rozkładamy naszą 
konsumpcję w czasie. Odkładając 
na później zyskujemy dodatkowy 
dochód w przyszłości i w efekcie 

możemy efektywniej wykorzystać 
nagromadzone środki. W ten 

sposób wpływamy na podniesie 
swojego poziomu życia. 



 

W naszej Kasie  - przy dużej 

pomocy wychowawców - 

oszczędności gromadzą 

uczniowie klas II, IV, V, VI 

szkoły podstawowej oraz  

I i II gimnazjum. 

 



 

 

 
…sukces pojawia się  wtedy, 

gdy właściwy człowiek, o 
właściwej porze znajdzie się 

we właściwym miejscu  
i podejmie właściwą decyzję… 



 

 

 
Rekordowo wysoką 

kwotę udało nam się 

zgromadzić we 

wrześniu 2014 roku. 

Wtedy stan naszej 

książeczki wynosił 

27.906, 36 zł 



 

 

 

Czy wiesz, że: 
- ponad 60% Polaków uważa, że warto 
oszczędzać,  
 - ponad 70% uważa, że warto 
oszczędzać odkładając pieniądze na 
lokatach bankowych. 
 

Ale tylko 4% wskazuje na program 
systematycznego oszczędzania oparty 
o regularne wpłaty? 



 

 

 

W naszej szkole 

oszczędza ponad 

połowa uczniów. Dzięki 

systematycznym 

wpłatom dysponujemy 

kapitałem 21.357,00 zł 



 

 

 

 

Oszczędzać, albo 
nie oszczędzać? 

Oto jest pytanie! 

 

 

A może 
inwestować? 
 



 

 

 
Większość Polaków nie widzi 
związku pomiędzy oszczędzaniem a 
inwestowaniem. Woli trzymać 
pieniądze na lokacie lub zwykłym 
koncie ROR. 

Tylko kilkanaście procent 
ankietowanych kojarzy 
oszczędzanie także z zyskami. 



W co można 
inwestować? 

W depozyty bankowe w 
walucie krajowej 
i zagranicznej, obligacje, 
akcje, jednostki 
uczestnictwa w 
funduszach 
inwestycyjnych. I wiele 
innych instrumentów 
finansowych. 



 

 

 
Decyzja, w co inwestować zależy 
od tego: 
- na jak długo chcemy 
zainwestować nasze pieniądze, 
- jakie ryzyko jesteśmy skłonni 
ponieść, by zarobić, 
- jaka jest nasza wiedza o rynku 
kapitałowym, 
- ile czasu możemy poświęcić na 
to, by śledzić co się dzieje na 
rynku. 



 

 

 

Każda inwestycja 
ma swoje zalety  

i wady… 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Dzisiaj oszczędzam w SKO… 

Gdy dorosnę, zacznę 
inwestować… 

A jak zacząć inwestować? 

Od założenia rachunku 
maklerskiego. Rachunek 
maklerski to narzędzie 
nieograniczonych możliwości 
inwestowania   
w instrumenty finansowe. 



 

 

 
Nieograniczonych 

możliwości ? 

Jakie instrumenty? 

Podstawowymi 
instrumentami 

giełdowymi są akcje  
i obligacje. 



 

 

 

Akcje to rodzaj papierów wartościowych.  
Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze są 
współwłaścicielami części majątku spółki 
akcyjnej. Akcje są dopuszczone do publicznego 
obrotu, czyli można nimi handlować  na rynku 
dostępnym dla indywidualnych inwestorów.  
Kupując akcje, uzyskujemy pewien wpływ na to, 
jak jest zarządzana spółka (prawo głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). 
Posiadacz akcji ma prawo do udziału w zysku, 
wypracowanym przez spółkę (dywidenda). 



 

 

 
Ile można 
zarobić na 
akcjach?  

Posłużę się 
przykładem PZU… 



 

 

 

Podczas zapisów na akcje PZU  
20-28 kwietnia 2010 roku każdy 
Inwestor indywidualny mógł się 
zapisać na nie mniej niż 3 i nie 
więcej niż 30 akcji 

  
30 akcji x 312,5 zł (cena zakupu) 

= 9.356 zł 
 



 

 

 

W dniu debiutu 12 maja 2010 cena 1 akcji 
wzrosła o 25,6%  

  
30 akcji x 360 zł (cena sprzedaży) = 10.800 zł 

Zysk ze sprzedaży akcji PZU na pierwszej sesji 
wyniósł: 1.444 zł  
 
Inwestor, który zatrzymał akcje do 25 sierpnia 
2010 mógł liczyć na dodatkowy zysk z wypłaty 
dywidendy. 



 

 

 

Zysk z wypłaty dywidendy? 

Czym jest dywidenda? 

Dywidenda  to  zysk spółki 
wykazany w sprawozdaniu 
finansowym, który Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy 
przeznacza do wypłaty 
akcjonariuszom.  
 
 

Dywidenda jest wypłacana 
tym akcjonariuszom, którzy 
posiadają akcje danej 
spółki w dniu, przyjętym 
jako dzień ustalenia prawa 
do dywidendy. 
 
 
 



 

 

 

Trzymając się przykładu PZU… 

Dywidenda  wypłacona 
akcjonariuszom PZU w dniu 9 września 
2010 wyniosła: 

 
30 akcji x 11 zł (dywidenda) = 330 zł  

  



 

 

 
To ile można 

było zarobić na 
akcjach PZU 

Od kwietnia do września 2010 
na akcjach PZU można było 
zarobić: 

1.444 zł + 330 zł = 1774 zł 
Zatrzymanie akcji na kolejne 
lata uprawnia Inwestora do 
kolejnych dywidend. 



 

 

 
„Zysk jest nagrodą  
za podejmowanie 

ryzyka!” 



 

 

 
Tak, zysk jest nagrodą za 
podejmowanie ryzyka. 

Jednakże nie należy ulegać 
kuszącym propozycjom 

szybkiego 
 i łatwego wzbogacenia się  

w stosunkowo krótkim czasie! 

Ale o tym innym razem. 



Wykorzystane materiały: 
 

EKONOMIA po polsku 
Dariusz Filar, Andrzej Rzońca, 
Grzegorz Wójtowicz, - red 

Materiały Akademii CDM 



Dziękujemy za uwagę. 

CDN… 


