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Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy Państwa Szkołę i uczniów do udziału w projektach 
edukacyjnych realizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości 
oraz naszych partnerów, w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży BAKCYL.  
 
 
Informacja o bieżących konkursach edukacyjnych: 
 
 

 Score Hunter Junior 
 
 

 
 

SHJ to projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy  
na temat  budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  
z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Konkurs jest realizowany na platformie 
edukacyjnej BIK wykorzystującej elementy grywalizacji.  Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak 
największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie misji i wyzwań na platformie. Projekt jest 
skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (od 16. roku życia za zgodą przedstawiciela 
ustawowego). By wziąć udział w SHJ uczeń powinien zarejestrować się na platformie: 
www.junior.scorehunter.edu.pl.  Wcześniej szkoła ucznia powinna zostać formalnie zgłoszona do SHJ 
przez przedstawiciela szkoły, tj. koordynatora (w tym celu należy wysłać wiadomość z nazwą szkoły i 
miejscowością na adres e-mail scorehunter@bik.pl).  
 
Do wygrania atrakcyjne nagrody dla:  

 uczniów (Smartwatche – 10 sztuk),  

 szkół (karty przedpłacone o wartości 2.000 zł brutto – 3 sztuki)  

 nauczycieli koordynujących Konkurs w szkole (nagrody finansowe o wartości 700 zł brutto  
– 5 sztuk).  

 
Konkurs trwa: do 30 kwietnia 2022 r. (do godz. 12.00) 
 
Organizator:  Biuro Informacji Kredytowej SA.  
Partner: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości  

 
Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/score-hunter/ 
Kontakt w sprawie Konkursu: scorehunter@bik.pl 
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 Europejski Quiz Finansowy 2021/2022 
 
 

 
 

EQF to Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez 
Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut 
Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   
 
Uczestnikami są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).  
 
EQF to konkurs kilkuetapowy (etapy wojewódzkie, półfinał i finał). Zadaniem uczestników na każdym 
etapie jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online. Quiz ma charakter interaktywny  
(z wykorzystaniem platformy Kahoot! i Tesportal). Krajowy finalista, tj. 1 dwuosobowy zespół będzie 
miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej organizowanej przez Europejską 
Federację Bankową. 
 
Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację 
uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu w terminie do 31.12.2021.  
Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF. Szkoła 
może zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół (tj. reprezentację szkoły) lub większą liczbę 
zespołów przeprowadzając eliminacje klasowe. Szczegółowe informacje na temat zasad 
przeprowadzenia rekrutacji w szkołach zostały opublikowane na stronie: https://eqf.wib.org.pl  
 
Kontakt w sprawie Konkursu:  eqf@wib.org.pl 

 

 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 
 

 
 

 
SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do 
tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie odwzorowuje rynek 
giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów giełdowych oraz symulowanie inwestycji w instrumenty 
finansowe notowane na GPW.  

 
SIGG składa się z dwóch części: 
• inwestycyjnej - polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty 

terminowe, 
• edukacyjnej - polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na 

pojedynki wiedzy innych uczestników projektu. 
 

W SIGG uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas 
szkół podstawowych pod opieką nauczyciela. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe: łączna 
pula nagród wynosi ponad 90.000 zł! Pozostały ostatnie dni na zgłoszenie się do Konkursu. 
Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów 
na https://sigg.gpw.pl/.  Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazując zarejestrowaną 
szkołę, nauczyciela oraz zespół.  
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Organizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja GPW. 
Partner: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. 
 
Kontakt w sprawie Konkursu:  sigg@gpw.pl 
 
 

Nowy grafik lekcji w Projekcie BAKCYL: 
 
W naszym terminarzu lekcji zarezerwowaliśmy w listopadzie trzy tematy – jeden dla szkoły 
podstawowej: Twoje pieniądze i dwa dla szkoły ponadpodstawowej: Cyberbezpieczeństwo i Moje 
Finanse - Myślę Przedsiębiorczo. Wszystkie te lekcje realizowane są online o godz. 8:00.  Zapraszamy 
zainteresowane szkoły do kontaktu i rezerwacji n/w lekcji pod adresem mwiecek@wib.org.pl 
 
 

 

 
Pozostałe propozycje Programu Bankowcy dla Edukacji: 

 
 Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego: "CYFROWO I BEZPIECZNIE. A Ty jak 

wybierzesz?” Film został zrealizowany w formule „nauka przez działanie” i polega na 
dokonywaniu wyborów i kreowaniu losów bohaterów.   
 
Link:  https://bde.wib.org.pl/film_interaktywny/
 

 Zapraszamy do uczestnictwa w „Wirtualnej wycieczce po świecie finansów”. Dzięki niej, bez 
wychodzenia z domu uczniowie będą mogli poznać najważniejsze instytucje dla sektora 
bankowego w Polsce. 
 

Link: https://bde.wib.org.pl/wirtualna_wycieczka/ 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 
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