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1. Moduł 1:  Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu 
finansów w życiu codziennym  
a) Znaczenie pieniędzy 
b) Konto bankowe 
c) Konto oszczędnościowe 
d) Transakcje bezgotówkowe 
e) Pożyczanie pieniędzy i zadłużenie 

1.1 Ogólne informacje o module 

Pierwszym modułem szkolenia jest "Podstawowa znajomość zagadnień finansowych w życiu 
codziennym". Moduł ten jest uważany za najważniejszą część edukacji finansowej w tym projekcie. Dla 
części uczestników moduł ten będzie podstawą i punktem wyjścia dla modułów 2 i 3. Dla przykładu - aby 
móc stworzyć osobisty plan budżetu, korzystna będzie wiedza o tym, czym jest konto bankowe, 
ponieważ to właśnie konto bankowe daje przejrzysty obraz przychodów i wydatków. 

1.2 Cele szkoleniowe modułu i założenia dotyczące oczekiwanych kompetencji  

Na wstępie CYCP poznają podstawowe zagadnienia związane z pieniędzmi oraz ich znaczeniem. 
Kolejnym krokiem będzie zapoznanie CYCP z podstawami najważniejszych produktów bankowych, takich 
jak konta bankowe, konta oszczędnościowe, karty kredytowe, pożyczki i leasing. Ponadto CYCP dowiedzą 
się jak i kiedy korzystać z różnych produktów bankowych.  

CYCP rozumieją podstawowe i zaawansowane pojęcia związane z omawianymi zagadnieniami, a także 
znają metody niezbędne do przekazania tej wiedzy młodym absolwentom pieczy. 

Kluczowymi kompetencjami w ramach tego modułu są:  

- znajomość roli pieniądza 

- znajomość różnicy pomiędzy gotówką a zapisami księgowymi 

- wiedza o tym, jak korzystać z konta bankowego w życiu codziennym 

- znajomość korzyści płynących z oszczędzania względem korzystania z kredytu 

- wiedza o tym jak posługiwać się kartą kredytową. 

- znajomość różnych rodzajów kredytów. 

1.3 Czas trwania modułu  

10 godzin 

1.4 Grupy docelowe, do których kierowany jest moduł 

CYCP 
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1.5 Metody realizacji modułu  

Podstawową metodą nauczania stosowaną w tym module są spotkania. Możliwe są również takie formy 
jak e-learning lub webinar. 

 

1.6 Informacje szczegółowe dotyczące omawianych zagadnień 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODA REZULTAT 

Zn
ac

ze
n

ie
 p

ie
n

ię
d

zy
 

0,5 
 godziny 

- Rola pieniędzy 
w dzisiejszym 
społeczeństwie.  

- Funkcje 
pieniędzy 

- Gotówka i 
zapisy księgowe 

- Spotkanie 
 

Możliwe 
także: 

- E-learning  
- Webinar  

- CYCP wiedzą, że pieniądze są 
absolutnie niezbędne dla 
współczesnego, złożonego systemu 
gospodarczego 

- CYCP znają funkcje pieniądza (środek 
płatniczy, jednostka rozliczeniowa i 
akumulacja siły nabywczej) 

- CYCP wiedzą, że gotówka to banknoty 
i monety 

- CYCP wiedzą, że tylko Narodowy Bank 
Polski może "wytwarzać" środki 
pieniężne (gotówkę) 

- CYCP wiedzą, że pieniądze, które 
znajdują się na koncie bankowym lub 
oszczędnościowym mają formę 
zapisów księgowych. 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

K
o

n
to

 b
an

ko
w

e
 

1,5  
godziny 

- Cel posiadania 
konta 
bankowego 

- Otwieranie 
konta 
bankowego 

- Dopuszczalne 
saldo debetowe 

- Przelewy online 
(np. zlecenie 
stałe) 

- Spotkanie 
 

Możliwe także: 

- E-learning  
- Webinar 

- CYCP rozumieją cel posiadania i sposób 
funkcjonowania kont bankowych 

- CYCP poznają istotne szczegóły 
dotyczące kont bankowych  

- CYCP uczą się jak dokonać przelewu z 
jednego konta na inne 

- CYCP są w stanie wytłumaczyć, w jaki 
sposób korzystać z dopuszczalnego 
salda debetowego i w jakich 
okolicznościach może to mieć sens. 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 



 
 

5 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein." Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082 

 

K
o

n
to

 o
sz

cz
ęd

n
o

śc
io

w
e

 

1 
godzina 

- Rodzaje kont 
oszczędnościowych 

- Cel posiadania konta 
oszczędnościowego 

- Otwieranie konta 
oszczędnościowego 

- Odsetki na kontach 
oszczędnościowych 

- Konta 
zabezpieczone 
hasłem 

- Spotkan
ie 

 
Możliwe 

także: 

- E-
learning  

- Webinar 

- CYCP rozumieją cel posiadania konta 
oszczędnościowego 

- CYCP potrafią wyjaśnić jak otworzyć 
konto oszczędnościowe  

- CYCP wiedzą co robić w razie 
zagubienia hasła 

- CYCP są w stanie wyjaśnić zalety 
oszczędzania, gdy absolwent pieczy 
chce sfinansować prawo jazdy 

 

 
 
 
 

TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

Tr
an

sa
kc

je
 b

e
zg

o
tó

w
ko

w
e

 

2 
godziny 

- Korzystanie z 
karty płatniczej 

- Korzystanie z 
karty 
kredytowej 

- Wypłacanie 
środków za 
pomocą karty 
płatniczej 

- Wypłacanie 
środków za 
pomocą karty 
kredytowej 

- Opłacanie 
rachunków za 
pomocą kart 
kredytowych w 
internecie 

- Ryzyko 
związane z 
korzystaniem z 
kart płatniczych 
i kredytowych 

- Postępowanie w 
razie utraty 
karty płatniczej 
lub kredytowej 
 

- Spotkan
ie 
 
 
 
 

- CYCP wiedzą jak korzystać z karty 
płatniczej i kredytowej 

- CYCP wiedzą co robić w razie utraty 
karty/pinu 

 

     
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 
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P
o

ży
cz

an
ie

 p
ie

n
ię

d
zy

 i 
za

d
łu

że
n

ie
 

5 
godzin 

- Dopuszczalne 
saldo debetowe 
i kredyt  

- Rodzaje 
kredytów 

- Leasing 
- Porównanie 

kredytu i 
leasingu 

- Prowadzenie 
rachunkowości 
metodą kasową 

- Kredyt o stałej i 
zmiennej stopie 
procentowej 

- Ocena zdolności 
kredytowej 
konsumenta 

- Spotkan
ie 
 

- CYCP wiedzą w jakich sytuacjach 
potrzebny jest kredyt 

- CYCP rozumieją różnicę między 
dopuszczalnym saldem debetowym a 
kredytem 

- CYCP znają zalety i wady kredytów i 
leasingu  

- CYCP wiedzą gdzie można znaleźć 
wyliczenia dotyczące kredytów i leasingu 
(linki internetowe, oferty banków) 

- CYCP potrafią wyjaśnić różnicę pomiędzy 
oprocentowaniem stałym i zmiennym 

- CYCP potrafią wyjaśnić, kiedy 
korzystniejsze jest stosowanie stałej, a 
kiedy zmiennej stopy procentowej 

- CYCP wiedzą, że banki korzystają z 
wewnętrznych ocen zdolności 
kredytowej w celu oceny wiarygodności 
kredytowej kredytobiorcy 

- CYCP znają metodę kasową 
rachunkowości i wiedzą dlaczego jest ona 
ważna w przypadku kredytów i pożyczek 

 
 

2. Moduł 2:  Umowy, prawo, zasiłki  
a) Umowy 
b) Umowy o pracę 
c) Zasiłki dla bezrobotnych 
d) Środki odwoławcze wobec sankcji w odniesieniu do zasiłków dla bezrobotnych 
e) Zasiłki mieszkaniowe 

2.1 Ogólne informacje o module 

Moduł opiera się na wiedzy zdobytej w Module 1, ponieważ niektóre treści Modułu 1 dotyczyły 
podstawowych umów związanych z kontem bankowym, kartami kredytowymi i pożyczkami. Moduł 2 
jest również istotny dla zrozumienia transakcji finansowych w życiu codziennym. Prezentuje on przegląd 
najważniejszych umów, które CYCP powinni znać (np. umowy z operatorami telefonii komórkowej, 
umowy ubezpieczeniowe, umowy o pracę i umowy o wynajem). Ponadto, częścią modułu jest 
omówienie bardzo ważnych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek mieszkaniowy. W 
wielu przypadkach YCL i beneficjenci pieczy stają się bezrobotnymi i są bezprawnie pozbawiani zasiłku 
dla bezrobotnych. W takich sytuacjach CYCP powinni być w stanie wyjaśnić im, że mają oni prawo do 
odwołania się od sankcji. 
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2.2 Cele szkoleniowe modułu i założenia dotyczące oczekiwanych kompetencji 

Na wstępie CYCP poznają podstawowe zagadnienia dotyczące umów. Następnie CYCP poznają szczegóły 
dotyczące bardzo ważnych umów, których YCL i YPC potrzebują w życiu codziennym. CYCP powinni być 
w stanie wyjaśnić, że ubezpieczenie OC jest niezbędne do kierowania każdym pojazdem. Kolejne ważne 
umowy to umowy najmu i umowy z operatorami telefonii komórkowej. CYCP powinni być w stanie 
wskazać najważniejsze postanowienia tych umów. CYCP powinni być świadomi istotnych postanowień 
umowy o pracę, takich jak wynagrodzenie, godziny pracy, urlop, nadgodziny lub rozwiązanie umowy o 
pracę.  Korzystne jest również, aby CYCP wiedzieli jakie są zalety ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia 
domu.  

Kluczowe kompetencje w tym module to:  

- wiedza o tym, czym jest umowa, oferta i przyjęcie oferty 

- znajomość szczególnie istotnych elementów umowy wynajmu 

- znajomość szczególnych postanowień umów z operatorami telefonii komórkowej 

- znajomość podstaw ubezpieczeń na życie i powodów, dla których oszczędzanie poprzez ubezpieczenie 
na życie ma sens 

- znajomość postanowień w umowach o pracę 

- wiedza o tym, kiedy można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek mieszkaniowy. 

 

2.3 Czas trwania modułu 

6 godzin 

2.4 Grupy docelowe, do których kierowany jest moduł 

CYCP 

2.5 Metody realizacji modułu 

Podstawową metodą nauczania stosowaną w tym module są spotkania. Możliwe są również takie formy 
jak e-learning lub webinar. 

 

2.6 Informacje szczegółowe dotyczące omawianych zagadnień 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 
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U
m

o
w

y 

3 
 godziny 

- Umowa, oferta 
i przyjęcie 
oferty 
(oświadczenie 
woli) 

- Ubezpieczenie 
OC w ruchu 
drogowym 

- Ubezpieczenia 
na życie 
(ubezpieczenia 
na życie 
powiązane z 
jednostkami 
uczestnictwa, 
ubezpieczenia 
na życie o 
charakterze 
mieszanym) 

- Umowa z 
operatorem 
telefonii 
komórkowej 

- Ubezpieczenie 
domu 

- Umowa najmu 
 

- Spotkania 
 

Możliwy 
również: 

- E-learning  
 

- CYCP są w stanie wyjaśnić, czym jest 
umowa, oferta i przyjęcie oferty 
(oświadczenie woli) 

- CYCP wiedzą, że do prowadzenia 
pojazdu niezbędne jest ubezpieczenie 
OC 

- CYCP są w stanie objaśnić 
najważniejsze postanowienia umowy 
ubezpieczenia OC 

- CYCP wiedzą czym jest ubezpieczenie 
na życie i dlaczego posiadanie takiego 
ubezpieczenia może być pożądane 

- CYCP są w stanie wyjaśnić 
najważniejsze postanowienia umów 
ubezpieczenia na życie 

- CYCP wiedzą, że umowy z operatorami 
telefonii komórkowej cechują się 
długimi okresami (często przynajmniej 
jeden rok), w których nie można ich 
rozwiązać 

- CYCP znają adresy stron 
internetowych, gdzie można porównać 
różne oferty umów z operatorami 
telefonii komórkowej. 

- CYCP wiedzą, że umowa z operatorem 
telefonii komórkowej zostanie 
automatycznie przedłużona jeśli nie 
zostanie wypowiedziana w terminie 

- CYCP wiedzą co to jest ubezpieczenie 
domu i dlaczego posiadanie takiego 
ubezpieczenia może być pożądane 

- CYCP wiedzą, że istnieje możliwość 
zwrócenia się do stowarzyszenia 
najemców o sprawdzenie umowy 
najmu przed jej podpisaniem 

- CYCP potrafią wyjaśnić istotne 
szczegóły umowy najmu, takie jak 
wzrost czynszu i warunki rozwiązania 
umowy najmu 
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TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

U
m

o
w

a 
o

 p
ra

cę
 

1,5 
godziny 

- Treść umowy o 
pracę 

- Okres próbny 
- Urlop 
- Uzgodnienia 

dotyczące 
godziny 
nadliczbowe 

- Zachorowania 
- Wynagrodzenie 
- Rozwiązanie 

umowy o pracę 
- Organizacje 

pracownicze 
- Członkowstwo 

w związku 
zawodowym 

- Spotkania 
 

Możliwy 
również: 

- E-
learning  

 
 

- CYCP są w stanie wyjaśnić, jakie treści 
powinna zawierać umowa o pracę 

- CYCP wiedzą, że większość umów o 
pracę jest zawieranych z miesięcznym 
okresem próbnym 

- CYCP wiedzą, że umowa o pracę może 
zostać rozwiązana przez obie strony ze 
skutkiem natychmiastowym w czasie 
trwania okresu próbnego  

- CYCP wiedzą, że istnieje określony 
ustawowy okres wypowiedzenia  

- CYCP wiedzą, że godziny, miejsce pracy i 
wynagrodzenie muszą być określone w 
umowie o pracę 

- CYCP wiedzą, że pracownik ma prawo do 
urlopu w wymiarze co najmniej ... dni w 
roku ( zależnie od kraju) 

- CYCP wiedzą, że godziny nadliczbowe są 
dopuszczalne, ale muszą zostać 
zrekompensowane przez pracodawcę  

- CYCP wiedzą, że w większych firmach 
działają organizacje pracownicze 

- CYCP wiedzą jaki jest koszt uzyskania 
członkostwa w związku zawodowym 

 
TEM

AT 
CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

Za
si

łe
k 

d
la

 b
ez

ro
b

o
tn

yc
h

 

0,5 
godziny 

- - Komu 
przysługuje 
zasiłek dla 
bezrobotnych 
(ZB)? 

- Na jaki okres 
czasu 
przysługuje ZB? 

- Ile wynosi ZB? 
- Jakie warunki 

należy spełnić, 
aby otrzymać 
ZB? 

- Spotkania 
 

Możliwy 
również: 

- E-
learning  

 
 

- CYCP znają procedury i zasady ubiegania 
się o zasiłek dla bezrobotnych 

- CYCP potrafią wyjaśnić YCL i YPC, jak 
długo mają prawo pobierać zasiłek dla 
bezrobotnych 

- CYCP wiedzą, że osoby bezrobotne 
muszą starać się o pracę, aby móc 
pobierać zasiłek dla bezrobotnych 

- CYCP wiedzą ile pieniędzy otrzymują 
osoby bezrobotne w ramach ZB 
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TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

Śr
o

d
ki

 d
w

o
ła

w
cz

e 
w

o
b

ec
 

sa
n

kc
ji 

d
o

ty
cz

ąc
yc

h
 

za
si

łk
u

 d
la

 b
ez

ro
b

o
tn

yc
h

 
 0,5 

godziny 

- Sankcje 
dotyczące ZB 

- Powody 
nałożenia sankcji 

- Sankcje 
dotyczące ZB i 
zasiłków 
mieszkaniowych 

- Środki 
odwoławcze 
wobec sankcji 
dotyczących ZB 

- Spotkan
ia 
 

Możliwy 
również: 

- E-
learning  

 

- CYCP znają i potrafią objaśnić powody 
nałożenia sankcji i ich konsekwencje. 

- CYCP potrafią wyjaśnić YCL, że mogą oni 
stracić zasiłek mieszkaniowy w 
przypadku utraty zasiłku dla 
bezrobotnych (sytuacja może się różnić 
w zależności od kraju) 

- CYCP wiedzą i potrafią wyjaśnić, gdzie (w 
którym urzędzie) i w jakim terminie 
możliwe jest odwołanie się od sankcji 

     
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

Za
si

łe
k 

m
ie

sz
ka

n
io

w
y 

0,5 
godziny 

- Wymagania 
dotyczące zasiłku 
mieszkaniowego 

- Organ 
odpowiedzialny 

- W jaki sposób 
oblicza się zasiłek 
mieszkaniowy 

- Gdzie można 
złożyć wniosek? 

- Spotka
nie 
 

- CYCP wiedzą jakie wymagania należy 
spełnić, aby otrzymać zasiłek 
mieszkaniowy 

- - CYCP wiedzą ile pieniędzy można 
otrzymać w formie zasiłku 
mieszkaniowego i w jaki sposób kwota 
ta jest obliczana 

- CYCP wiedzą gdzie można ubiegać się o 
zasiłek mieszkaniowy 
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3. Moduł 3: Planowanie budżetu osobistego 
a) Struktura i składniki budżetu 

b) Składnik budżetu: Zakupy 

c) Składnik budżetu: Wydatki mieszkaniowe 

d) Planowanie wydatków na edukację i zdobywanie kwalifikacji 

3.1 Ogólne informacje o module 

Moduł jest realizowany po modułach dotyczących znajomości podstawowych zagadnień związanych z 
finansami w życiu codziennym oraz umów, przepisów prawa i świadczeń pieniężnych. Koncentruje się on 
na planowaniu budżetu osobistego i dlatego jest podstawowym elementem edukacji finansowej CYCP i 
absolwentów pieczy. Planowanie budżetu osobistego obejmuje zrozumienie zależności pomiędzy 
przyszłymi dochodami, wydatkami, oszczędnościami i zadłużeniem, jak również codzienne planowanie 
budżetu domowego (zakupy, wydatki mieszkaniowe), oraz finansowanie edukacji (w tym prawa jazdy). 
Moduły 1 i 2 dostarczają ważnej wiedzy bazowej dla niniejszego modułu, w szczególności części 
dotyczące umów, oszczędności i zadłużenia.   

3.2 Cele szkoleniowe modułu i założenia dotyczące oczekiwanych kompetencji 

CYCP poznają podstawy planowania i kontroli dochodów i wydatków w ujęciu miesięcznym i rocznym, 
przy użyciu ołówka i papieru lub narzędzi cyfrowych. Obejmuje to także wiedzę na temat oszczędności, 
zadłużenia i stóp procentowych. Moduł dostarcza również bardziej szczegółowych informacji na temat 
tego, co należy wziąć pod uwagę robiąc zakupy spożywcze lub dokonując zakupów większych 
przedmiotów (online i w sklepach). Poruszane są także kwestie związane z wydatkami mieszkaniowymi, 
a CYCP dowiedzą się o składnikach i stawkach czynszów, zarządzaniem kontem mieszkaniowym, 
ubezpieczeniami mieszkaniowymi itp. W ostatniej części tego modułu, CYCP uzyskają informacje na 
temat finansowania edukacji i zdobywania/podnoszenia kwalifikacji. 

3.3 Czas trwania modułu 

8h 

3.4 Grupy docelowe, do których kierowany jest moduł 

CYCP 

3.5 Metody realizacji modułu  

Możliwe spotkania lub E-learning.  
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3.6 Informacje szczegółowe dotyczące omawianych zagadnień 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODA REZULTAT 

St
ru

kt
u

ra
 i 

sk
ła

d
n

ik
i b

u
d

że
tu

 

4 godziny 

- Planowanie 
budżetu 

- Możliwe 
horyzonty 
czasowe 
planowanego 
budżetu 

- Kontrola 
budżetu 

- Reguły 
budżetowe 

- Obliczanie 
różnicy między 
budżetem 
docelowym a 
budżetem 
rzeczywistym. 

-  Jak uwzględnić 
pożyczkę w 
budżecie? 

- Oszczędzanie 
na konkretne 
cele 

- Stopy 
procentowe 

- Spotkanie 
- E-learning 

- CYCP wiedzą, jak może wyglądać 
budżet osobisty lub domowy i co 
powinien zawierać 

- CYCP udzielają wskazówek 
dotyczących kategorii budżetu 
osobistego (takich jak regularne 
wydatki, wydatki nieregularne, 
wydatki przeszłe i przyszłe, ale także 
bardziej szczegółowych, jak zakupy 
żywności, ubrania, wydatki 
mieszkaniowe itp.)  

- CYCP potrafią rozmawiać o możliwych 
horyzontach czasowych dla budżetu 
oraz o ich zaletach i wadach  

- CYCP znają listę narzędzi, które można 
wykorzystać do planowania budżetu 

- CYCP potrafią wymienić kilka zasad, 
które mają zastosowanie w 
odniesieniu do budżetów domowych  

- CYCP potrafią obliczyć różnicę 
pomiędzy budżetem docelowym a 
rzeczywistym  

- CYCP potrafią wyjaśnić różnicę między 
oszczędzaniem i zaciąganiem długu na 
konkretny cel, a także jak dowiedzieć 
się o aktualnym oprocentowaniu 
kredytu i oszczędności 

- CYCP są świadomi, że horyzonty 
czasowe odgrywają rolę przy 
podejmowaniu decyzji o większych 
wydatkach 
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TEMAT CZAS TREŚCI METODY REZULTAT 

Sk
ła

d
n

ik
 b

u
d

że
tu

: z
ak

u
p

y 

1 godzina 

- Zakupy jako 
składnik budżetu 
osobistego  

- Narzędzia 
zakupowe 

- Zakupy online i 
offline 

- Stosunek jakości 
do ceny  

- Wiedza z zakresu 
prawa związana z 
decyzjami o 
zakupie 

- Różnice w jakości 
- Zakupy na rynku 

międzynarodowym 

- Face-to-
face 

- E-learning 

- CYCP potrafią mówić o zakupach 
jako składniku budżetu osobistego  

- CYCP potrafią wyjaśnić, jakie 
narzędzia do tworzenia list zakupów 
są dostępne  (np. aplikacje) 

- CYCP potrafią mówić o zaletach i 
wadach kupowania towarów przez 
internet w porównaniu z fizycznym 
robieniem zakupów w sklepie  

- CYCP są w stanie rozmawiać o 
różnicach cenowych i ich 
przyczynach  

- CYCP potrafią wyjaśnić jak 
rozpoznać różnice jakościowe 

- CYCP posiadają wiedzę z zakresu 
prawa związaną z podejmowaniem 
decyzji zakupowych dla różnych 
grup wiekowych 

- CYCP wiedzą jak robić zakupy na 
rynku międzynarodowym i co w 
takiej sytuacji należy wziąć pod 
uwagę (np. inne koszty transportu, 
inne przepisy prawa itp) 
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TEMAT CZAS TREŚCI METODY REZULTAT 

Sk
ła

d
n

ik
 b

u
d

że
tu

: w
yd

at
ki

 m
ie

sz
ka

n
io

w
e

 

1.5 godziny 

- Różne rodzaje 
zakwaterowania 

- Lokalne stawki 
czynszu/opłaty 
za wynajem 

- Różnice 
pomiędzy 
czynszem/opłatą 
za wynajem a 
czynszem/opłatą 
za wynajem 
powiększonymi 
o koszty 
związane z 
użytkowaniem 
lokalu 

- Kaucja 
-  Sposoby 

płatności 
- Oszczędzanie na 

utrzymanie 
lokalu 

- Koszty energii 

- Spotkanie 
- E-learning 

- CYCP potrafią wyjaśnić jakie są 
odpowiednie rodzaje zakwaterowania 
w zależności od sytuacji finansowej i 
osobistych preferencji młodego 
człowieka 

- CYCP potrafią podać przykłady źródeł 
ofert mieszkaniowych (w tym agencji 
nieruchomości)  

- CYCP potrafią wyjaśnić ogólne 
założenie dotyczące lokalnych 
wskaźników czynszu/opłaty za 
wynajem 

- CYCP znają różnicę pomiędzy 
czynszem/opłatą za wynajem za 
dom/mieszkanie z wliczonymi 
kosztami ogrzewania i innymi 
dodatkowymi kosztami oraz bez nich 

- CYCP są w stanie mówić o kaucji i 
dotyczących jej przepisach prawnych  

- CYCP są świadomi różnych sposobów i 
terminów płatności i potrafią je 
wyjaśnić  

- CYCP są świadomi, że może zaistnieć 
potrzeba oszczędzania na utrzymanie 
lokalu  

- CYCP wiedzą jak przeprowadzić 
porównanie ofert różnych dostawców 
energii elektrycznej, gazu itp. 
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TEMA

T 
CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 
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B
u

d
że

t 
n

a 
fi

n
an

so
w

an
ie

 e
d

u
ka

cj
i o

ra
z 

zd
o

b
yw

an
ia

/p
o

d
n

o
sz

en
ia

 
kw

al
if

ik
ac

ji
 

1.5 
godziny 

- Wydatki i 
opłaty w toku 
nauki/szkolenia 

- Zarabianie w 
okresie uczenia 
się i możliwości 
innego rodzaju 
wsparcia 
finansowego 
(np. przez 
rząd/stypendiu
m) 

- Koszty 
związane ze 
zdobywaniem 
wykształcenia 
lub kwalifikacji 

- Korzyści 
finansowe 
płynące z 
posiadania 
wykształcenia/k
walifikacji, np. 
certyfikatu 
językowego 

- Spotkanie 
- E-learning 

- CYCP są świadomi i są w stanie 
przekazać informacje o wydatkach i 
opłatach związanych z kształceniem lub 
zdobywaniem/podnoszeniem 
kwalifikacji (włącznie z 
zakwaterowaniem, opłatami, 
transportem itp.) 

- - CYCP będą w stanie rozmawiać o 
różnych możliwościach finansowania 
kształcenia  

- - CYCP potrafią wyjaśnić jakie są 
dostępne źródła, z których można 
uzyskać różnego rodzaju wsparcie 
rządowe lub stypendia 

- - CYCP znają koszty uzyskania prawa 
jazdy (patrz moduł 1) oraz niezbędne i 
potencjalne wydatki na pojazdy różnych 
typów (w tym ubezpieczenia, naprawy, 
opłaty drogowe)   

- - CYCP potrafią mówić o potencjalnych 
korzyściach finansowych i minusach 
różnych ścieżek edukacyjnych i 
określonych kwalifikacji 
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4. Moduł 4:  Przedsiębiorczość 
a) Jak zostać przedsiębiorcą  
b) Jak opracować plan biznesowy 
c) Źródła finansowania 

4.1 Ogólne informacje o module 

Moduł jest kursem dotyczącym podstawowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i dokonuje przeglądu 
informacji na temat tego, co to znaczy być przedsiębiorcą, czym jest plan biznesowy, jakie cechy są 
niezbędne do tego, aby być przedsiębiorcą. CYCP powinni być świadomi różnych kroków, jakie należy 
podjąć, aby założyć i rozwijać firmę. 

Podczas kursu, CYCP będą się uczyć o strategiach marketingowych, tworzeniu siatki kontaktów, 
zarządzaniu, kryteriach i zasadach uzyskiwania kredytu...   

4.2 Cele szkoleniowe modułu i założenia dotyczące oczekiwanych kompetencji 

Na wstępie CYCP poznają podstawy bycia przedsiębiorcą, dzięki czemu powinni być w stanie stwierdzić 
czy YCL posiada odpowiednie kompetencje aby zostać przedsiębiorcą. 

CYCP poznają podstawy, aby móc zidentyfikować obszary, w których YCL potrzebują pomocy. CYCP 
muszą być w stanie wskazać YCL właściwą drogę, aby mogli oni nawiązać kontakt z właściwymi osobami 
z różnych dziedzin przedsiębiorczości.  

Celem nauczania nie jest uczynienie z CYCP mentorów, którzy pomogą YCL stać się dobrym 
przedsiębiorcą. Chodzi raczej o umiejętność budowania siatki kontaktów, które będą w stanie pomóc ten 
cel osiągnąć, poprzez umożliwienie YCL poznania i spotkania właściwych osób, które pomogą im w 
realizacji ich projektu, a także zapewnią, że będzie on właściwie kierowany. 

Następnym krokiem jest poszerzenie wiedzy CYCP o 2 osobne zagadnienia: plan biznesowy oraz 
pożyczka/źródło finansowania 

Kluczowymi kompetencjami w tym module są:  

- wiedza o tym, kim jest przedsiębiorca 

- wiedza o tym, jakie kompetencje powinien posiadać przedsiębiorca 

- wiedza o tym, czym jest plan biznesowy oraz jak go sporządzić 

- posiadanie podstawowej wiedzy na temat przepisów finansowych i źródeł finansowania działalności 
gospodarczej 

4.3 Czas trwania modułu   

6 godzin 

4.4 Grupy docelowe, do których kierowany jest moduł  

CYCP 
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4.5 Metody realizacji modułu  

Podstawową metodą nauczania stosowaną w tym module są spotkania. Możliwe są również takie formy 
jak e-learning lub webinar. 
 
 

4.6 Informacje szczegółowe dotyczące omawianych zagadnień 

 
TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

K
im

 je
st

 p
rz

e
d

si
ę

b
io

rc
a 

2 
 godziny 

 

- Umiejętności 
przedsiębiorcy  
 
- Wiedza 
przedsiębiorcy 
 
- Sprawdzanie 
predyspozycji do 
pracy w 
charakterze 
przedsiębiorcy 
 
- Studia 
przypadku: 
założenie i 
prowadzenie 
firmy/ startupy 

- Spotkanie 
 

Możliwy 
również: 

- E-learning  
 

- CYCP potrafią wyjaśnić kim jest 
przedsiębiorca 

- CYCP są w stanie określić, czy YCL może 
zostać przedsiębiorcą, ponieważ zna 
różne zagrożenia związane z byciem 
przedsiębiorcą 

- CYCP są w stanie zweryfikować pomysł 
na biznes YCL 

- CYCP są w stanie pomóc YCL rozwijać i 
pogłębiać ich pomysły 

- CYCP potrafią korzystać ze swojej siatki 
kontaktów w celu organizowania 
spotkań pomiędzy YCL a 
przedsiębiorcami 

- CYCP posiadają podstawową wiedzę 
niezbędną do bycia przedsiębiorcą 

- CYCP potrafią dzielić się tą wiedzą  
- CYCP potrafią pokierować YCL w taki 

sposób, aby mogli dotrzeć do 
właściwych osób, które pomogą im w 
zdobywaniu tej wiedzy 

- CYCP są w stanie przeprowadzić 
badanie rynku i pomóc YCL w realizacji 
ich pomysłów 

 
 

 
 

TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 
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Ja
k 

st
w

o
rz

yć
 p

la
n

 b
iz

n
es

o
w

y 

2 
godziny 

- Konstrukcja 
planu 
biznesowego  
 
- Tworzenie planu 
biznesowego  
 
- Źródła informacji 
 
- Doradcy 

- Spotkanie 
 

Możliwy 
również: 

- E-learning  
 

 

- CYCP są w stanie odczytać i 
zweryfikować plan biznesowy YCL  

- CYCP wiedzą jakie elementy powinien 
zawierać plan biznesowy i są w stanie 
odpowiedzieć na pytania YCL dotyczące 
tej kwestii 

- CYCP wiedzą gdzie można znaleźć dobry 
przykładowy plan biznesowy 

- CYCP wiedzą gdzie można znaleźć 
szablon planu biznesowego  

 
 
 
 
 
 
 

TEMAT CZAS TREŚĆ METODY REZULTAT 

Źr
ó

d
ła

 f
in

an
so

w
an

ia
 

2 
godziny 

- Źródła 
finansowania 
 
- Jak uzyskać 
pożyczkę 
 
- Źródła 
informacji  
 
- Doradcy 

- Spotkani
e 
 

Możliwy 
również: 

- E-
learning  
 

- CYCP wiedzą jak rozmawiać z YCL o 
możliwościach finansowania 

- CYCP znają źródła finansowania z jakich 
korzystają przedsiębiorcy, np. 
crowdfunding 

- CYCP wiedzą jak umówić się na 
spotkanie w banku i sposoby realizacji 
tego zadania 

-  CYCP wiedzą, że przygotowanie 
przejrzystego budżetu jest naprawdę 
ważne w tworzeniu biznesu 

 


