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1. Program Olimpiady dotyczy tematyki zarządzania finansami, w tym takich zagadnień jak: 
finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, 
bankowość, ubezpieczenia, rynek finansowy, w tym giełda, pośrednictwo i doradztwo 
finansowe, nadzór finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rachunkowość finansowa, 
technologie finansowe. 
 
2. Zakres tematyczny Olimpiady odpowiada treściom zawartym w Podstawie programowej 
m.in. dla przedmiotów: „Matematyka”, „Wiedza o społeczeństwie”, „Podstawy 
przedsiębiorczości”, „Rachunkowość”.  
 
3. Każda edycja Olimpiady łączy się z tematem wiodącym. W I edycji tematem wiodącym jest 
Bankowość.  
 
4. Program Olimpiady składa się z następujących bloków tematycznych: 
 

a. Bankowość – podmioty w sektorze bankowym, bank centralny i polityka pieniężna, 
produkty i operacje bankowe, rodzaje kredytów bankowych, formy lokowania 
oszczędności, płatności bezgotówkowe, aplikacje mobilne i karty płatnicze. 

 
b. Nadzór finansowy, rynek finansowy, w tym giełda – istota rynku finansowego, 

podmioty na rynku finansowym, instytucje nadzorujące rynek finansowy, instytucje 
organizujące rynek finansowy, uczestnicy rynku finansowego, instrumenty finansowe, 
portfel inwestycyjny.  

 
c. Finanse międzynarodowe – międzynarodowy system finansowy i jego instytucje, 

polityka finansowa UE, pieniądz międzynarodowy, systemy pieniężne, kursy 
walutowe, bilans płatniczy, rozliczenia międzynarodowe, międzynarodowe rynki i 
kryzysy walutowe.  
 

d. Finanse publiczne – sektor finansów publicznych, dochody budżetu państwa, 
państwowe fundusze celowe, wydatki budżetu państwa, budżet środków europejskich 
i fundusze UE, deficyt budżetowy, finanse jednostek samorządu terytorialnego, dług 
publiczny.  

 
e. Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość – przedsiębiorczość i formy prowadzenia 

działalności gospodarczej, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem obrotowym, 
decyzje inwestycyjne i miary ich efektywności, pojęcie kapitału i źródła finansowania 
działalności przedsiębiorstwa, struktura i koszt kapitału, struktura i koszt kapitału, 
ocena sytuacji finansowej, planowanie finansowe.  

 



 
f. Ubezpieczenia gospodarcze – zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenie jako urządzenie 

gospodarcze, umowa ubezpieczenia, struktura produktowa polskiego rynku 
ubezpieczeń, otoczenie instytucjonalne polskiego rynku ubezpieczeń.  
 

g. Finanse osobiste, doradztwo i pośrednictwo finansowe – istota i zarządzanie finansami 
osobistymi, gromadzenie oszczędności, inwestowanie, utrzymywanie płynności 
finansowej, nadmierne zadłużenie, upadłość konsumencka, kredyty i pożyczki, 
doradztwo finansowe dla gospodarstw domowych, edukacja finansowa.  

 
h. Bezpieczeństwo finansowe i technologie finansowe – cyberprzestępczość finansowa, 

FinTech, nowoczesne rozwiązania finansowe, aplikacje wspomagające proces 
zarządzania finansami osobistymi, robo-doradztwo finansowe.  

 
 

 


