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Drodzy czytelnicy,
nazywam się Blanka i chciałabym  opowiedzieć Wam  o zakładaniu pierwszego kota
bankowego i wyjaśnić parę słów z tym związane. Dużo osób zadaje sobie pytanie co
to jest konto bankowe i karta płatnicza, a więc rachunek bankowy, konto bankowe
– jest to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego
zawartej z jego posiadaczem. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie
dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym.
Numeracja  rachunków bankowych 
Każdy rachunek bankowy posiada swój indywidualny numer. Sposób numeracji
rachunków bankowych określa w drodze zarządzenia Prezes Narodowego Banku
Polskiego. Obecnie do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach stosuje się
tzw. NRB, czyli 26-znakowy Numer Rachunku Bankowego lub IBAN, tak zwany  28-
znakowy Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.
Rodzaje rachunków bankowych 
Prawo bankowe określa rodzaje rachunków, które mogą prowadzić banki. Są to:
- rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze – służą do przeprowadzania
rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; mogą być
prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących
działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących
przedsiębiorcami
-rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki
terminowych lokat oszczędnościowych – mogą być prowadzone wyłącznie dla osób
fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych,
- rachunki powiernicze – na tych rachunkach mogą być gromadzone wyłącznie środki
pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy przez
osobę trzecią.
                                                                                             Blanka Kołodziej z kl.7b

                  

RACHUNEK 
BANKOWY
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Jakie dane widnieją na karcie debetowej i
kredytowej?

Fizycznie karta płatnicza jest prostokątnym kawałkiem
plastiku , wyposażonym w pasek magnetyczny i chip,
na którym zapisane są dane o posiadaczu karty ,
nazwa banku, identyfikator karty, data jej ważności
oraz kod CVV lub CVC niezbędny do
przeprowadzania transakcji internetowych.

Rodzaje kart płatniczych
Istnieje wiele metod klasyfikacji kart płatniczych.
Najczęściej dzieli się je pod kątem sposobu
dokonywania rozliczeń z bankiem.
Trzy podstawowe rodzaje kart płatniczych są
następujące:

Karty kredytowe - instrument płatniczy bazujący na
limicie kredytowym przyznanym przez bank.
Posiadacz karty kredytowej co pewien okres czasu
otrzymuje wykaz transakcji wykonanych kartą oraz
informacje dotyczące sposobu i terminu rozliczenia.
Limit kredytowy wiąże się przeważnie z dodatkowym
oprocentowaniem, jednak klient może uniknąć
konieczności spłaty odsetek od transakcji
bezgotówkowych, jeżeli w określonym czasie  spłaci
100% zobowiązań wobec banku. W Polsce okres bez
odsetkowy przeważnie wynosi do 30 dni od daty
rozliczenia. Ta cecha jest często wykorzystywana
przez bank w materiałach promocyjnych karty
kredytowej, ponieważ klienci lubią być kuszeni wizją
darmowego kredytu. Otrzymanie karty kredytowej nie
zawsze wiąże się z koniecznością otwarcia konta
bankowego.

Karty debetowe - karty wydawane do konta
bankowego. W momencie przeprowadzania transakcji
przy użyciu karty debetowej bank pobiera należności
z konta posiadacza takiej karty. Klient musi posiadać
odpowiedni stan środków na swoim koncie, aby
transakcja mogła dojść do skutku. Nazwa karta
debetowa może być nieco myląca, bowiem debet
może być rozumiany jako zadłużenie na rachunku
bankowym, podczas gdy karta debetowa nie pozwala
na powstanie ujemnego salda na koncie. Ta nazwa
ma związek z tym, że w momencie używania karty
debetowej transakcja jest od razu księgowana,
obciążając rachunek bankowy klienta. W tym
znaczeniu słowo debet (z ang. debit) oznacza po
prostu natychmiastowe obciążenie konta.

Karty obciążeniowe - inaczej karty z odroczonym
terminem płatności. Można powiedzieć, że są
połączeniem karty kredytowej z kartą debetową. Z
jednej strony, podobnie jak w przypadku karty
kredytowej, bank udziela klientowi limitu kredytowego,
z drugiej jednak strony, karta obciążeniowa jest
najczęściej powiązana z rachunkiem bankowym (jak
karta debetowa). Odroczona płatność polega tu na
tym, że klient zobowiązuje się do zapewnienia
środków na spłatę całości (a nie części, jak przy
kartach kredytowych) zadłużenia w określonym
terminie, a bank pobiera wtedy środki z rachunku
klienta.

Redagowała Blanka Kołodziej z kl. 7b
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Sposobem na odłożenie pieniędzy jest zbieranie ich
do skarbonki. Ilekroć w moim portfelu trafi się jakaś reszta z zakupów, 

to automatycznie trafia ona do skarbonki. W ten sposób możemy odłożyć w miesiącu
nawet kilkadziesiąt, a może kilkaset złotych. Po roku, gdy otworzymy tą skarbonkę,

 może okazać się, że będzie tam aż 1500 zł. Jest
to już kwota, za którą można się wybrać na jakieś niedrogie wakacje. Warto skorzystać z tego 
 ponieważ daje on niezłe rezultaty. Oczywiście zamiast 10 zł można również odkładać po

5 czy 2 złote.
Jeżeli jednak ktoś ma słabą wolę, to najlepiej założyć osobne konto bankowe bez opłat, na 
będziemy przelewać uzbieraną przez nas kwotę. Takim sposobem będzie nam trudniej wybrać 
Jeszcze innym sposobem na odłożenie kieszonkowego jest oddanie pieniędzy dla rodziców

w ustronne miejsce, a w miarę naszych potrzeb będą nam je wypłacać. Dobrą
metodą jest przygotowanie dla rodzica kontraktu, formy umowy, której obie strony 

muszą przestrzegać. 
Ważny jest też cel naszego zbierania pieniędzy. Jeżeli go mamy,

to większa jest nasza silna wola i motywacja. Celem może być nowy tablet, telefon,
rower lub kurs pływania. Każdy pretekst jest dobry.

Podane przykłady są najprostszym sposobem na odłożenie pieniędzy. Jeżeli w twojej 
głowie rodzi się 

sam pomysł na odkładnie, oszczędzanie, planowanie wydatków,
to już jesteś potencjalnym przyszłym przedsiębiorcą. 

                                                                                                  
          Weronika Szędzielorz z kl. 7b

SZTUKA ODKŁADANIA
PIENIĘDZY NA

WYZNACZONY CEL
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Rynek finansowy
(financial market) – rynek, na
którym w danej gospodarce

przeprowadzana jest wymiana
kapitału i kredytu, umożliwiająca

międzysektorowy przepływ
środków pozwalających

podmiotom mającym
przejściowy deficyt na czasowe

pozyskanie środków, a
podmiotom mającym wolne

środki – na ich czasowe
korzystne zagospodarowanie.

Rynek finansowy funkcjonuje w
czterech płaszczyznach:

przedmiotowej, podmiotowej,
funkcjonalnej i mieszanej.

Głównym punktem płaszczyzny
przedmiotowej jest przedmiot

obrotu inaczej mówiąc wartość,
która jest przedmiotem

zainteresowania uczestników.

Oliwier Sowa z kl. 7b
W ramach

trzeciej płaszczyzny czyli
funkcjonalnej rynek kładzie

nacisk na charakter i przebieg
transakcji. Natomiast w pojęciu

mieszanym rynek finansowy
traktowany jest kompleksowo

jako ogół przedmiotów.
Transakcje odbywające się

pomiędzy podmiotami
gospodarczymi wywołują ciągły
ruch pieniądza. W gospodarkach

wolnorynkowych obieg
pieniądza odbywa się głównie
przez systemy finansowe. Owe

systemy nie tylko rozliczają
zawierane transakcje, ale

umożliwiają także finansowanie
działalności gospodarczej i

powstałych deficytów
budżetowych. 
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Planowanie i kontrola
wydatków, czyli o sile
zarządzania własnymi

pieniędzmi

Jedną z ważniejszych umiejętnością jest
zarządzanie pieniędzmi. W szkołach uczymy się
podstaw np. pisania, czytania, ortografii czy
geometrii, ale już nie zdobywamy takich
umiejętności, jak radzić sobie z kontem
bankowym i wydatkami. Uważam, że powinniśmy
od najmłodszych lat grać w gry, w których używa
się kart bankowych czy zabawkowych pieniędzy,
rozmawiać o oszczędnościach oraz inwestycjach.
Rodzice bardzo często przekazują dzieciom
kieszonkowe w zamian za wyrzucenie śmieci czy
posprzątanie swojego pokoju, lecz nie może ono
wynosić za dużo, ponieważ dzieci kupiłyby sobie
to, na co mają ochotę. Ażeby do tego nie
dopuścić, rodzice powinni dawać im mniej,
aby nauczyły się planować i zarządzać własnymi
pieniędzmi lub dawać więcej, ale pod warunkiem,
że wydatki będą omówione i przeznaczone na
dany cel. 
Kiedy skończymy już osiemnaście lat będziemy z
pewnością chcieli nauczyć się wykonywać
przelewy, umieć zaplanować, oszacować zyski
oraz straty: czy np. zakup nowego telefonu
pozwoli na zrobienie zakupów pozostałych, tych
podstawowych, niezbędnych do życia.
Dlatego, kiedy zamawiamy coś przez internet,
popatrzmy na opinie innych osób, czy czasami
sprzedawca nie oszukuje albo posiada te
przedmioty w stanie nieuszkodzonym.

Ciężko jest zarządzać. Warto mieć zawsze
pieniądze awaryjne tzw. "na czarną
godzinę". Polecam wykonać tabele z
cyferkami od jeden do stu i to, co jest
nam zbędne wrzucać do określonego
pojemnika, a w tabelce skreślać tę
cyfrę, którą właśnie "wrzuciliśmy".
Przypuśćmy, że dziesięć złotych jest już
w środku, w takim razie skreślamy
dziesięć na tabeli, ale więcej
banknotów dziesięciozłotowych nie
możemy umieścić w skarbonce. Są różne
sposoby na planowanie wydatków.
Dobrze też zapisać się do Szkolnej Kasy
Oszczędnościowej, o ile działa w twojej
szkole. Wówczas pieniądze będą
bezpieczne, a w odpowiednim momencie
będziesz mógł je wybrać i kupić swój
wymarzony rower. Warto planować,
ponieważ wówczas mamy większą
motywację do zbierania pieniędzy. Takie
działanie jest już wpisane w naszą ludzką
naturę.

                      Paulina Knopp z kl. 7b
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Gazetkę z realizacji projektu przygotowała drużyna biorąca udział w
Ogólnopolskim Programie "Złote Szkoły NBP": 

Blanka Kołodziej z kl. 7b: RACHUNEK BANKOWY I RODZAJE
KONT PŁATNICZYCH

Paulina Knopp z kl. 7b: PLANOWANIE I KONTROLA WYDATKÓ
Weronika Szędzielorz z kl. 7b: ODKŁADANIE PIENIĘDZY NA

WYZNACZONY CEL

Oliwier Sowa z kl. 7b: RYNEK FINANSOW
Maciej Grala z kl. 7b: ZDJĘCIA I OPRAWA GRAFICZNA

Opiekun koła dziennikarskiego MAGDALENA SWOBODZIAN -
korekta artykułów

.


	NASZA SZKOŁA WZIĘŁA UDZIAŁ
	W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE
	"ZŁOTE SZKOŁY NBP".
	W RAMACH PROJEKTU MIELIŚMY TRZY ZADANIA: SPOTKANIE Z EKSPERTEM FINANSOWYM, LEKCJA Z EKONOMIĄ ORAZ DEBATA SZKOLNA. GAZETKA, KTÓRĄ MACIE PRZED SOBĄ, JEST EFEKTEM PRACY DRUŻYNY Z KL. 7B, KTÓRA PRZYGOTOWAŁA JĄ, PO DEBACIE SZKOLNEJ W RAMACH DODATKOWYCH WARSZTATÓW. OBEJMUJE ONA TEMATYKĘ, KTÓRA BYŁA PORUSZANA W TRAKCIE DEBATY.

	SPIS TREŚCI
	RACHUNEK BANKOWY str.2  KARTA I JEJ RODZAJE str. 3  SZTUKA ODKŁADANIA PIENIĘDZY NA WYZNACZONY CEL str. 4  RYNEK FINANSOWY str. 5  PLANOWANIE I KONTROLA WYDATKÓW str. 6

	RACHUNEK
	BANKOWY
	Drodzy czytelnicy, nazywam się Blanka i chciałabym  opowiedzieć Wam  o zakładaniu pierwszego kota bankowego i wyjaśnić parę słów z tym związane. Dużo osób zadaje sobie pytanie co to jest konto bankowe i karta płatnicza, a więc rachunek bankowy, konto bankowe – jest to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Numeracja  rachunków bankowych  Każdy rachunek bankowy posiada swój indywidualny numer. Sposób numeracji rachunków bankowych określa w drodze zarządzenia Prezes Narodowego Banku Polskiego. Obecnie do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach stosuje się tzw. NRB, czyli 26-znakowy Numer Rachunku Bankowego lub IBAN, tak zwany  28-znakowy Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Rodzaje rachunków bankowych  Prawo bankowe określa rodzaje rachunków, które mogą prowadzić banki. Są to: - rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze – służą do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami -rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, - rachunki powiernicze – na tych rachunkach mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią.                                                                                              Blanka Kołodziej z kl.7b

	SZTUKA ODKŁADANIA PIENIĘDZY NA WYZNACZONY CEL
	Sposobem na odłożenie pieniędzy jest zbieranie ich do skarbonki. Ilekroć w moim portfelu trafi się jakaś reszta z zakupów,  to automatycznie trafia ona do skarbonki. W ten sposób możemy odłożyć w miesiącu nawet kilkadziesiąt, a może kilkaset złotych. Po roku, gdy otworzymy tą skarbonkę,
	może okazać się, że będzie tam aż 1500 zł. Jest to już kwota, za którą można się wybrać na jakieś niedrogie wakacje. Warto skorzystać z tego sposobu,  ponieważ daje on niezłe rezultaty. Oczywiście zamiast 10 zł można również odkładać po 5 czy 2 złote. Jeżeli jednak ktoś ma słabą wolę, to najlepiej założyć osobne konto bankowe bez opłat, na które co miesiąc będziemy przelewać uzbieraną przez nas kwotę. Takim sposobem będzie nam trudniej wybrać te pieniądze niż te ze skarbonki, które mamy pod ręką.  Jeszcze innym sposobem na odłożenie kieszonkowego jest oddanie pieniędzy dla rodziców, którzy schowają je w ustronne miejsce, a w miarę naszych potrzeb będą nam je wypłacać. Dobrą metodą jest przygotowanie dla rodzica kontraktu, formy umowy, której obie strony
	muszą przestrzegać.  Ważny jest też cel naszego zbierania pieniędzy. Jeżeli go mamy, to większa jest nasza silna wola i motywacja. Celem może być nowy tablet, telefon, rower lub kurs pływania. Każdy pretekst jest dobry. Podane przykłady są najprostszym sposobem na odłożenie pieniędzy. Jeżeli w twojej
	głowie rodzi się  sam pomysł na odkładnie, oszczędzanie, planowanie wydatków, to już jesteś potencjalnym przyszłym przedsiębiorcą.
	Weronika Szędzielorz z kl. 7b
	Rynek finansowy (financial market) – rynek, na którym w danej gospodarce przeprowadzana jest wymiana kapitału i kredytu, umożliwiająca międzysektorowy przepływ środków pozwalających podmiotom mającym przejściowy deficyt na czasowe pozyskanie środków, a podmiotom mającym wolne środki – na ich czasowe korzystne zagospodarowanie. Rynek finansowy funkcjonuje w czterech płaszczyznach: przedmiotowej, podmiotowej, funkcjonalnej i mieszanej. Głównym punktem płaszczyzny przedmiotowej jest przedmiot obrotu inaczej mówiąc wartość, która jest przedmiotem zainteresowania uczestników.
	Oliwier Sowa z kl. 7b
	W ramach trzeciej płaszczyzny czyli funkcjonalnej rynek kładzie nacisk na charakter i przebieg transakcji. Natomiast w pojęciu mieszanym rynek finansowy traktowany jest kompleksowo jako ogół przedmiotów. Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie działalności gospodarczej i powstałych deficytów budżetowych.

	Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi
	Ciężko jest zarządzać. Warto mieć zawsze pieniądze awaryjne tzw. "na czarną godzinę". Polecam wykonać tabele z cyferkami od jeden do stu i to, co jest nam zbędne wrzucać do określonego pojemnika, a w tabelce skreślać tę cyfrę, którą właśnie "wrzuciliśmy". Przypuśćmy, że dziesięć złotych jest już w środku, w takim razie skreślamy dziesięć na tabeli, ale więcej banknotów dziesięciozłotowych nie możemy umieścić w skarbonce. Są różne sposoby na planowanie wydatków. Dobrze też zapisać się do Szkolnej Kasy Oszczędnościowej, o ile działa w twojej szkole. Wówczas pieniądze będą bezpieczne, a w odpowiednim momencie będziesz mógł je wybrać i kupić swój wymarzony rower. Warto planować, ponieważ wówczas mamy większą motywację do zbierania pieniędzy. Takie działanie jest już wpisane w naszą ludzką naturę.
	Jedną z ważniejszych umiejętnością jest zarządzanie pieniędzmi. W szkołach uczymy się podstaw np. pisania, czytania, ortografii czy geometrii, ale już nie zdobywamy takich umiejętności, jak radzić sobie z kontem bankowym i wydatkami. Uważam, że powinniśmy od najmłodszych lat grać w gry, w których używa się kart bankowych czy zabawkowych pieniędzy, rozmawiać o oszczędnościach oraz inwestycjach. Rodzice bardzo często przekazują dzieciom kieszonkowe w zamian za wyrzucenie śmieci czy posprzątanie swojego pokoju, lecz nie może ono wynosić za dużo, ponieważ dzieci kupiłyby sobie to, na co mają ochotę. Ażeby do tego nie dopuścić, rodzice powinni dawać im mniej, aby nauczyły się planować i zarządzać własnymi pieniędzmi lub dawać więcej, ale pod warunkiem, że wydatki będą omówione i przeznaczone na dany cel.  Kiedy skończymy już osiemnaście lat będziemy z pewnością chcieli nauczyć się wykonywać przelewy, umieć zaplanować, oszacować zyski oraz straty: czy np. zakup nowego telefonu pozwoli na zrobienie zakupów pozostałych, tych podstawowych, niezbędnych do życia. Dlatego, kiedy zamawiamy coś przez internet, popatrzmy na opinie innych osób, czy czasami sprzedawca nie oszukuje albo posiada te przedmioty w stanie nieuszkodzonym.
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