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Konferencja instruktorska

organizowana przez Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

Konferencja ma status konferencji harcmistrzowskiej
realizowanej formule hybrydowej: stacjonarnie/online



Dlaczego?
▪ Bo chcemy wychowywać młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli,

którzy poradzą sobie w dorosłym życiu i będą podejmować świadome decyzje

▪ Bo wychowanie ekonomiczne, w tym przedsiębiorczość, obejmuje zestaw Kompetencji Kluczowych
wg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ocenionych jako niezbędne do sprawnego funkcjonowania we
współczesnym świecie. Skutecznie i z powodzeniem możemy budować i wzmacniać je w harcerstwie

▪ Bo niska świadomość finansowa to źródło wielu współczesnych problemów społecznych, którym chcemy
zapobiegać (Badanie PISA 2018)

▪ Bo świadoma i odpowiedzialnie realizowana konsumpcja jest bliska ideom harcerstwa

▪ Bo kryzys wywołany COVID-19 przypomniał nam wszystkim, jak ważna jest gospodarka, wychowanie
ekonomiczne, które pozwala umiejętnie radzić sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych. Chcemy,
by harcerz był przygotowany (be prepared) zarówno na oczekiwane jak i nieoczekiwane zdarzenia
gospodarcze



▪ Przedstawienie koncepcji wychowania ekonomicznego w ZHP, jego obszarów, możliwości oddziaływania 

oraz przydatnych w kompetencji jakie może nabyć dorosła osoba i świadomy obywatel

▪ Dostarczenie inspiracji programowych z zakresu wychowania ekonomicznego do jak najszerszej grupy 

instruktorów, drużynowych oraz tych którzy zajmują się ich wsparciem: namiestników, osób realizujących 

program a także szkolenie

▪ Wypracowanie zestawu inspiracji, porad i dobrych praktyk do wykorzystania w drużynach, szczepach i 

hufcach. Prezentacja i promocja działań Wydziału Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

▪ Pokazanie jak w realizowaną w harcerskim wychowaniu koncepcję wszechstronnego rozwoju człowieka 

wpisuje się zestaw kompetencji jakie można kształtować w ramach wychowania ekonomicznego

▪ Wskazanie jak poprzez harcerski program może być w sposób naturalny realizowane wychowanie 

ekonomiczne oraz nabywane kompetencje z dziedziny finansów, przedsiębiorczości, społecznej 

odpowiedzialności oraz świadomej konsumpcji

Cele konferencji



Dla kogo? Dla kadry ZHP!

▪ Dla drużynowych, którzy chcą wesprzeć swoich harcerzy w nabywaniu 

niezbędnych kompetencji

▪ Dla instruktorów wspierających kadrę drużyn przede wszystkim na 

poziomie szczepów oraz hufców

▪ Dla osób zajmujących się kształceniem instruktorów i drużynowych

▪ Dla osób tworzących program, które chcą interesująco i w ciekawej 

formie przedstawiać harcerzom podstawowe pojęcia ekonomiczne

▪ Wszystkich osób zainteresowanych tematem wychowania ekonomicznego 

w harcerstwie



Czy dla harcmistrza? Tak!
▪ Harcmistrz dba o swój wszechstronny rozwój, a poprzez udział w konferencji poszerzy wiedzę, umiejętności

i kompetencje z zakresu rzadko poruszanego w harcerstwie i bezsprzecznie ważnego w zestawie kompetencji

dorosłego człowieka

▪ Harcmistrz konsekwentnie realizuje cele życiowe, a na konferencji pojawią się skłaniające do przemyśleń

tematy jak wybór zawodu, etyka, społeczna odpowiedzialność czy świadoma konsumpcja

▪ Harcmistrz dzieli się własnymi doświadczeniami życiowymi i wychowawczymi i przekłada je na trwały

dorobek, a ważnym elementem konferencji będzie właśnie wymiana doświadczeń i tworzenie bazy dobrych

praktyk i inspiracji

▪ Harcmistrz potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania; wpływa

na oblicze harcerstwa, buduje jego tożsamość, a konferencja nie tylko będzie poruszać istotne społecznie

tematy, ale ma zainspirować instruktorów do realizacji wychowania ekonomicznego w swoich środowiskach



hm. Artur Brzyski
ekonomista

hm. Natalia Stawska
psycholog

pwd. Aneta Kubiak
doradca zawodowy, pedagog

phm. Anna Wichtowska
specjalista ds. ubezpieczeń

hm. Paweł Marciniak
menadżer

hm. Bartłomiej Kolisko
analityk finansowy

Organizatorzy

hm. Jacek Kocerka
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Patronat honorowy (tbc)
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Małgorzata Kwiatkowska



Partnerzy oraz podmioty 
współpracujące

W konferencji wezmą
udział pracownicy naukowi
Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego
SWPS, którzy podzielą się
swoją wiedzą oraz wynikami
badań z obszaru psychologii
ekonomicznej.

Fundacja Katalyst Education
wspiera młodych ludzi
w wyborze ścieżki zawodowej.
Stworzyła między innymi
narzędzie Mapa Karier
oraz wiele innych inspiracyjnych
materiałów z obszaru doradztwa
zawodowego.

Warszawski Instytut Bankowości
od 30 lat zajmuje się działalnością
szkoleniową, edukacyjną
i analityczno-badawczą. Przekazuje
wiedzę o ekonomii, finansach,
gospodarce i nowoczesnych
technologiach.



Gościem konferencji będzie także pan Grzegorz
Kasdepke, autor napisanej wspólnie z Ryszardem Petru
książki dla dzieci traktującej przystępnie, bajkowo,
a jednocześnie merytorycznie na temat finansów
osobistych, oszczędzania czy podatków.

Gość konferencji



08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00 Wprowadzenie: Jak rozumieć Wychowanie Ekonomiczne?

10:00 – 11:00 Wykład SWPS: Aspekty społeczne i moralne zachowań ekonomicznych

11:00 – 11:25 Przerwa kawowa I

11:25 – 13:45 Warsztaty tematyczne

13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 15:45 Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa II

16:00 – 17:00 Debata w stylu oksfordzkim – o akcjach zarobkowych, rozwoju i metodzie harcerskiej

17:00 – 17:45 Podsumowanie konferencji

17:45 – 20:00 Dla chętnych: zwiedzanie Warszawy szlakiem pieniądza i instytucji finansowych

Plan konferencji



Warsztaty
▪ Warsztaty mają dostarczyć uczestnikom inspiracji jak w interesujący sposób można 

prowadzić wychowanie ekonomiczne w jego różnych obszarach

▪ Każdy z sześciu warsztatów poprowadzi specjalista z danego obszaru, przedstawiając

przykładową formę pracy oraz opisując kontekst danego obszaru wychowania

ekonomicznego

▪ Warsztat pozwoli zastanowić się uczestnikom czy, po co i w jaki sposób rozwijać

kompetencje ekonomiczne w harcerstwie

▪ Wymienimy się podczas niego doświadczeniami i wspólnie z uczestnikami zastanowimy

nad zastosowaniem oraz poszerzeniem zestawu narzędzi, dając sobie zastrzyk inspiracji,

porad i dobrych praktyk do wykorzystania w naszych rodzimych środowiskach

▪ Każdy uczestnik konferencji może wziąć udział w dwóch 60-minutowych warsztatach



Świadoma konsumpcja
Czym jest konsumpcja i skąd biorą się nasze konsumpcyjne 
nawyki? Kto ma wpływ na kształtowanie się społecznej 
odpowiedzialności dostawców i producentów? Czy 
buntujemy się przeciw rynkowej nieuczciwości? Jak 
świadomą konsumpcję stosować w harcerskim 
działaniu?

Prowadzi (na żywo): dr inż. Wiktor Wróblewski

Podstawy ekonomii
Warsztat pokaże, jak można przedstawić w ciekawej formie 
pojęcia ekonomiczne, by z pozoru odległe i nierealne 
tematy były interesujące dla harcerzy. Jak pokazać 
mechanizmy rynku, rozmawiać o cenie, popycie, podaży 
czy użyteczności krańcowej, robiąc z tego ciekawy program 
drużyny.

Prowadzi (na żywo): hm. Bartłomiej Kolisko

Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

Warsztaty
Etyka i społeczna odpowiedzialność

O tym, czy opłaca się być etycznym prowadząc biznes. Jakie 
są koszty nieuczciwości dla przedsiębiorców, rynku, obywateli? 
Jak pokazać w programie drużyny znaczenie i korzyści z oparcia się 
ludzi przedsiębiorczych na określonych wartości i ramach etyki.

Prowadzą (na żywo): Barbara Głowala - Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego

hm. Paweł Marciniak - Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

Przedsiębiorczość

Czym jest przedsiębiorczość? Czy przedsiębiorca maksymalizuje 
osobiste korzyści czy też stawia na sprawne działanie dla społecznej 
użyteczności? Jak realizować przedsiębiorczość w codziennych 
aktywnościach drużyny, harcerskiego środowiska działania?

Prowadzi (na żywo): hm. Sebastian Gorgurewicz

Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP
we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS



Warsztaty

Świadomy pracownik

Jak odkrywać swoje pasje? Jak zbierać doświadczenia 
związane ze znajdowaniem sposobów zarobkowania? Jak 
rozmawiać i planować swoją przyszłość zawodową? Jak 
przedstawić pracodawcy swoje kompetencje, w tym te 
nabyte w harcerstwie?

Warsztat pokaże, jak poprzez harcerski program 
możemy pomóc wychowankom w identyfikacji ich 
kompetencji oraz preferencji co do aktywności.
Jak wykorzystywać do tego harcerskie narzędzia, w tym 
System Instrumentów Metodycznych?

Prowadzi (na żywo): pwd. Aneta Kubiak
doradca zawodowy, pedagog

Prowadzi (on-line): Marta Wrzosek - Katalyst Education

Budżet domowy i obywatelskie finanse
Podczas warsztatu odpowiemy na następujące pytania:

Jak zapanować nad swoimi wpływami i wydatkami? Jak rozpoznać 
swoje potrzeby oraz w jaki sposób panować nad zachciankami?
Po co w ogóle opracowywać osobisty budżet na dziś i w kontekście 
przyszłości? Jakie rodzaje budżetów w czym mogą nam pomóc 
(osobiste finanse, biwak, projekt realizowany z przyjaciółmi, etc.)?
Jak atrakcyjnie w działania drużyny włączyć wątek budżetowania? Jak 
na rzecz społeczności można wykorzystać budżet obywatelski?

W jaki sposób można aktywnie wpleść te tematy w realizowany 
harcerski program?

Prowadzi (na żywo oraz on-line): przedstawiciel Warszawskiego Instytutu 

Bankowości 



Obszary programu Wychowania Ekonomicznego

Świadoma konsumpcja

Budżet domowy oraz 
finanse publiczne

Świadomy pracownik

PrzedsiębiorczośćEtyka i społeczna 
odpowiedzialność

Podstawy ekonomii



Świadoma konsumpcja
Konsument świadomy społecznie 
oraz ekonomicznie, potrafiący 
identyfikować swoje realne potrzeby, 
dbających o środowisko oraz umiejących 
dokonać wyboru na podstawie 
jakości i ceny towaru/usługi.

Świadomy pracownik
Posiadanie wiedzy o swoich prawach 
i obowiązkach jako pracownika lub 
usługodawcy. Umiejętność identyfikacji 
osobistego potencjału i budowania  
ścieżki kariery zawodowej. Świadomość 
trendów na rynku pracy, zmienności 
zawodów i preferencji przyszłości

Przedsiębiorczość
Budowanie wiedzy i umiejętności,  
pozwalających na identyfikowanie 
ekonomicznych szans i zagrożeń 
otoczenia a następnie aktywne 
podejmowanie zorganizowanych  działań 
dla osiągnięcia spodziewanych efektów 

ekonomicznych.

Etyka i społeczna 
odpowiedzialność
Wychowanie obywateli świadomych 
znaczenia społecznej odpowiedzialności 
oraz konieczności zachowania etyki w 
podejmowanych ekonomicznych, jako 
przedsiębiorca, konsument, pracownik 
lub po prostu obywatel.

Budżet domowy oraz 
finanse publiczne
Umiejętność odpowiedzialnego i  
racjonalnego zarządzania osobistymi 
finansami, budżetem domowym oraz 
dokonywania świadomych obywatelskich 
wyborów z wiedzą o ich wpływie na stan 
finansów publicznych kraju i sytuację 
ekonomiczną obywateli

Podstawy ekonomii
Rozumienie podstawowych pojęć 
z zakresu ekonomii, finansów oraz 
zasad inwestowania. 

Orientacja w podstawowych procesach 
ekonomicznych i powiązaniach, jakie 
miedzy nimi występują.



Debata w stylu oksfordzkim
Teza: Akcje zarobkowe są zgodne z metodą harcerską 
i pozytywnie wpływają na rozwój młodego człowieka.

▪ Temat włączania akcji zarobkowych w harcerską aktywność, form ich realizacji, potrzeby,
kwestii etyki oraz kontekstu prawnego, jest jednocześnie ważny jak i kontrowersyjny, stanowi
więc doskonały temat do debaty

▪ W debacie wezmą udział opowiadające się za i przeciw tezie zespoły, nazywane stronami
opozycji i propozycji oraz uczestnicy konferencji jako audytorium

▪ Członkami zespołów opozycji oraz propozycji, będą specjalnie zaproszeni goście

▪ Uczestnicy, jako audytorium będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w debatę, poprzez
zadawanie pytań do wystąpień obu stron a także w formie głosowania za i przeciw tezie, które
zostanie sprawdzone dwukrotnie, przed oraz po zakończeniu debaty



Efekt konferencji
▪ Kadra ZHP rozumie, czym jest wychowanie ekonomiczne i jakie są jego obszary

▪ Uczestnicy konferencji mają pomysły, jak realizować wychowanie ekonomiczne

za pomocą metody harcerskiej w drużynach i zespołach instruktorskich

▪ Treści wychowania ekonomicznego stają się stałą częścią programu harcerskiego,

budując w ten sposób Kompetencje Kluczowe w rozumieniu Unii Europejskiej

- sprawności na całe życie w rozumieniu ZHP

▪ Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i pomysłami, tworząc bazę dobrych praktyk

do skutecznego działania w swoich środowiskach oraz inicjując sieć współpracy między

instruktorami do rozbudowy programu Wychowania Ekonomicznego


