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PlusBank partnerem Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży - BAKCYL. 

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, grupa pracowników naszego banku poprowadzi lekcje z 

podstawowej wiedzy finansowej dla dzieci w szkołach podstawowych. To kolejna inicjatywa 

wolontariatu pracowniczego w PlusBanku kierowana do społeczności lokalnych. 

 

Wolontariusze, na co dzień pracownicy PlusBanku, poprowadzą lekcje w szkołach podstawowych z 
województw mazowieckiego i wielkopolskiego. Będą dzielić się wiedzą w formie wykładów obejmujących 
cykl czterech lekcji zatytułowanych: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie” oraz 
„Finanse na całe życie”. Zakres tematów stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego 
człowieka, rozpoczynającego start w dorosłość. 
 

„Dobrze, że polskie szkoły – poza standardowym programem nauczania – są otwarte na inicjatywy, dzięki 

którym dzieci  mogą zrozumieć świat dorosłych oraz nauczyć się praktycznych umiejętności na przyszłość, w 

tym korzyści wynikających z korzystania z najnowszych rozwiązań w sektorze bankowym. W PlusBanku 

przywiązujemy dużą uwagę do ciekawych akcji, podczas których możemy dzielić się wiedzą, być bliżej 

naszych klientów i wspierać ich w codziennym zarządzaniu finansami. Tym bardziej, że nasi pracownicy, 

będący również rodzicami, bardzo chętnie angażują się w działania wolontariatu pracowniczego, w 

szczególności w programy i wydarzenia kierowane do najmłodszych” – wyjaśnia Katarzyna Czyżewska, 
Główny Specjalista ds. marketingu w PlusBanku, wolontariusz w projekcie. 
 
Program BAKCYL to społeczny projekt edukacyjny, zainicjowany przez środowisko sektora bankowego na 
potrzeby kształcenia młodego pokolenia Polaków w dziedzinie finansów. Projekt jest  adresowany do 
młodzieży w wieku 13-16 lat i obejmuje zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, który 
wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów szkół 
podstawowych. Pomysłodawcą i organizatorem Programu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. 
Aktualnie, w projekt zaangażowane są 44 banki, w tym 32 banki spółdzielcze oraz zacne grono Mecenasów i 
Patronów honorowych wspierających, takich jak m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorzy 
Oświaty, Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej SA, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. Od I 
półrocza 2017, BAKCYL ma zasięg ogólnopolski. Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku odbyło się 
prawie 4 tysiące lekcji dla 90 tys. uczestników w ponad 1100 klasach z 626 szkół. Korpus wolontariuszy to 
aktualnie ponad 500 wolontariuszy. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata 
Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.  
 
 
 
 
 
 
 
*źródło: http://bakcyl.wib.org.pl/o-bakcylu 
 

Kontakt: Katarzyna Dzideczek, Główny Specjalista ds. marketingu PLUS BANK S.A.,  
@: katarzyna.dzideczek@plusbank.pl 


