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01. WSTĘP 

1.1 METODOLOGIA BADANIA 

Badanie było realizowane w ramach projektu badawczego „Diagnoza wiedzy i świadomości 

ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce” konsorcjum Fundacji Pracowni Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” oraz IQS Group na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Zostało 

zrealizowane za pomocą techniki CAPI, czyli bezpośrednich wywiadów wspomaganych 

komputerowo. 

Badanie miało zasięg ogólnopolski. Zostało przeprowadzone na próbie N=1800 podzielonej 

na 3 równoliczne podgrupy. Podgrupą pierwszą, o liczebności N=600, byli uczniowie klas 

szóstych szkoły podstawowej, podgrupą drugą - o liczebności N=600 – uczniowie klas 

trzecich gimnazjum, a podgrupą trzecią -  o liczebności N=600 – uczniowie przedostatnich 

klas szkół ponadgimnazjalnych. Dobór próby w każdej z podgrup zapewnił jej 

reprezentatywność na poziomie ogólnopolskim. 

W ramach każdej z grup dobór był proporcjonalny ze względu na następujące parametry: 

 płeć, 

 region zamieszkania,  

 rozmiar miejscowości zamieszkania.  

Uwzględnienie wszystkich tych parametrów w doborze respondentów do badania możliwe 

było dzięki zastosowaniu doboru warstwowo-kwotowego. Losowość doboru respondentów 

zapewniła procedura random route (pol. „ustalonej ścieżki”). Polega ona na wylosowaniu 

z operatu GUS n adresów startowych na terenie objętym badaniem (tu – w całej Polsce) 

(w opisywanym badaniu było to po 120 adresów na podgrupę) i starannym, kontrolowanym 

przemieszczaniu się ankieterów realizujących badanie według z góry przyjętego schematu, 

począwszy od tych punktów. Procedura służy znalezieniu mieszkań (domów), w których 

zostaną dobrani respondenci badania. Poszukiwanie respondentów odbywa się według ściśle 

określonych reguł poruszania się (po ulicy, wewnątrz budynku). Jeżeli pod danym adresem 

znajduje się osoba spełniająca kryteria doboru, to zostaje ona poproszona o udział 
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w badaniu. Jeśli pod danym adresem jest kilka takich osób, to (dla zachowania zasady 

niepowiązania poszczególnych elementów próby) w badaniu uczestniczy tylko jedna z nich – 

ta, która jako ostatnia obchodziła urodziny. 

Procedura ustalonej ścieżki jest identyczna w ramach badania dla wszystkich dobieranych 

osób. Za każdym razem inny jest natomiast punkt startowy, tj. adres od którego rozpoczyna 

się poszukiwanie adresu docelowego, pod którym będzie zrealizowany wywiad. Dzięki temu 

nie narusza ona losowego charakteru próby. Wybór adresu nie zależy od woli czy sposobu 

postępowania konkretnego ankietera. Każdy ankieter, otrzymując ten sam adres startowy, 

powinien dobrać respondenta w tym samym mieszkaniu docelowym. Nad pracą ankieterów, 

prawidłowym przeprowadzeniem wywiadu i prawidłowym doborem respondenta, czuwa 

koordynator, a postępy prac terenowych są na bieżąco monitorowane. Taki sposób 

postępowania zapewnia każdemu gospodarstwu domowemu to samo niezerowe 

prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie i gwarantuje losowy dobór respondentów 

badania.  

W badaniu uwzględniony został także punkt widzenia rodziców poprzez realizację krótkiej 

ankiety CAPI z rodzicami dzieci biorących udział w badaniu głównym. Udało się zrealizować 

598 wywiadów: 200 wywiadów z rodzicami dzieci ze szkoły podstawowej, 200 wywiadów 

z rodzicami dzieci z gimnazjum oraz 198 wywiadów rodzicami dzieci ze szkoły 

ponadgimnazjalnej.  

Rekrutacja rodziców do badania nie miała charakteru losowego – wywiad odbywał się, jeżeli 

rodzic był obecny w trakcie realizacji badania z dzieckiem i jeżeli wyraził zgodę na udzielenie 

odpowiedzi. W praktyce dzieci rodziców, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu nie 

różniły się znacząco od dzieci rodziców, które nie wzięły udziału w badaniu. Dotyczy to 

zarówno rozłożenia terytorialnego wywiadów, jak i samych wyników (przykładowo wyniki 

testu kompetencji ekonomicznych dzieci, których rodzice brali i nie brali udziału w badaniu 

są bardzo podobne).  

Podział próby ze względu na płeć, region zamieszkania (województwo) oraz wielkość miejsca 

zamieszkania przedstawiony jest w tabeli poniżej (przy czym w próbie dzieci i młodzieży były 

to kwoty, w przypadku rodziców nie było takich ograniczeń).  
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Tabela 1. Struktura próby 

 
Uczniowie Rodzice 

 

Szkoła 
podstawowa 

Gimnazjum 
Szkoła 

ponadgimna
zjalna 

Szkoła 
podstawowa 

Gimnazjum 
Szkoła 

ponadgimna
zjalna 

Mężczyzna 278 288 273 25 44 40 

Kobieta 322 312 327 175 156 158 

gmina wiejska 280 280 280 93 94 92 

miasto do 50 tys. 140 140 140 48 48 47 

miasto 50-200 tys. 80 85 85 25 27 27 

miasto 200 tys.+ 100 95 95 34 31 32 

Dolnośląskie 40 40 40 16 16 16 

Kujawsko-pomorskie 30 35 35 12 14 14 

Lubelskie 35 35 40 7 7 8 

Lubuskie 15 15 15 3 3 3 

Łódzkie 40 35 35 8 7 7 

Małopolskie 65 60 60 26 24 24 

Mazowieckie 85 80 80 34 32 32 

Opolskie 15 15 15 6 6 6 

Podkarpackie 40 40 40 8 8 8 

Podlaskie 20 20 15 8 8 6 

Pomorskie 35 35 35 7 7 7 

Śląskie 65 65 65 26 26 26 

Świętokrzyskie 10 20 20 4 7 6 
Warmińsko-
mazurskie 

25 25 25 5 5 5 

Wielkopolskie 55 55 55 22 22 22 

Zachodniopomorskie 25 25 25 8 8 8 

W sumie 600 600 600 200 200 198 
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02. STRESZCZENIE 

Aktywność ekonomiczna młodzieży zmienia się oczywiście dość znacznie między końcem 

szkoły podstawowej, a końcem szkoły ponadgimnazjalnej. Największe zmiany zachodzą 

w trakcie gimnazjum – zachowania uczniów kończących szkołę podstawową w dużym 

stopniu różnią się od zachowań uczniów kończących gimnazjum, ale już różnica między 

uczniami kończącymi gimnazjum, a uczniami przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

nie jest tak duża.  

Większość uczniów – ale nie wszyscy, nawet w szkole ponadgimnazjalnej – dysponuje 

pieniędzmi na własne wydatki. Pochodzą one przede wszystkim z kieszonkowego, choć 

starsza młodzież coraz częściej ma także dochody z pracy dorywczej lub stałej. Uczeń VI klasy 

szkoły podstawowej miesięcznie otrzymuje średnio 87 zł kieszonkowego, uczeń ostatniej 

klasy gimnazjum - około 120 zł, a uczeń przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 157 zł. 

Sumy te rosną więc sukcesywnie wraz z dorastaniem młodzieży. 

Około jednej trzeciej młodzieży oszczędza pieniądze, przede wszystkim trzymając je 

po prostu w domu. Młodzież zazwyczaj odkłada pieniądze, które zostają im na koniec danego 

miesiąca, ale nie oszczędza w sposób zaplanowany i systematyczny. 

Około jednej czwartej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 8% gimnazjalistów ma konto 

bankowe i kartę płatniczą. Jednakże, nawet posiadający kartę często przyzwyczajeni są 

do płatności gotówką. Konto bankowe jest raczej sposobem na odkładanie pieniędzy, 

wirtualną skarbonką, czy może atrybutem dorosłości.  

Uczniowie kończący szkołę podstawową wydają miesięcznie średnio 63 zł, gimnazjaliści 

z III  klasy średnio 108 zł a uczniowie przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 172 zł. 

Uczniowie w większości deklarują, że zawsze albo zazwyczaj wystarcza im pieniędzy – nie ma 

tu właściwie różnic między poziomami edukacji.  

W strukturze wydatków młodzieży z upływem czasu można zauważyć postępującą 

dywersyfikację – przede wszystkim coraz mniej ważne staje się kupowanie napojów 

i jedzenia, coraz bardziej natomiast - wszystkie pozostałe kategorie wydatków. 
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Zakupy w internecie są rzadkością wśród uczniów szkół podstawowych, ale już w gimnazjum 

dokonuje ich co czwarty uczeń, w szkole ponadgimnazjalnej – niemal co drugi.  

Rodzice starają się nadzorować wydatki dzieci, ale wraz z ich dorastaniem, tracą kontrolę 

nad zachowaniami ekonomicznymi dzieci – niekiedy z własnej woli, ale często pomimo tego, 

że chcieliby ją zachować. Faktyczna kontrola finansów jest jednak chyba nieco słabsza niż 

deklarowana przez rodziców, raczej nie ingerują oni w wydatki swoich dzieci (nawet 

w hipotetycznych sytuacjach).  
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03. ZACHOWANIA FINANSOWE 

3.1 DOCHODY 

Większość badanych uczniów, zaczynając już od szóstoklasistów ze szkoły podstawowej, ma 

pieniądze na własne wydatki. Im starsza młodzież tym częściej posiada własne pieniądze 

do dyspozycji, ale między ostatnią klasą gimnazjum, a przedostatnią klasą szkoły 

ponadgimnazjalnej proporcje nie zmieniają się już tak znacznie. Większa jest różnica między 

szóstoklasistami, a III klasą gimnazjum.  

Rysunek 1. Czy masz jakieś własne pieniądze na swoje wydatki? 

 

Źródła dochodów młodzieży są dość podobne, choć oczywiście wraz z wiekiem ulegają 

pewnym zmianom. Warto zaznaczyć, że największe zmiany w tym aspekcie również dotyczą 

okresu między końcem szkoły podstawowej oraz końcem gimnazjum. Wyjątkiem jest praca 

zarobkowa – tutaj prawdziwa zmiana zachodzi między gimnazjum, a szkołą 

ponadgimnazjalną. 

Mniej więcej połowa młodzieży otrzymuje stałe kieszonkowe. W starszych grupach coraz 

mniej osób otrzymuje pieniądze w tej formie, jednak spadek nie jest bardzo duży (od 51% 

uczniów VI klasy szkoły podstawowej, przez 48% uczniów III kończących gimnazjum, do 46% 

uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).  

Nieco mniej uczniów, choć nie ma stałego kieszonkowego, dostaje czasem pieniądze 

od rodziców (41% uczniów w VI klasie szkoły podstawowej, 46% w uczniów w III klasie 

gimnazjum i 38% w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej).  
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Mniej więcej jedna trzecia uczniów otrzymuje także pieniądze przy różnych okazjach, takich 

jak urodziny, imieniny itp. Na kupno konkretnej rzeczy dostaje pieniądze mniej więcej 30% 

uczniów kończących gimnazjum oraz uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, 

ale tylko 22% uczniów VI klasy szkoły podstawowej.  

Pieniądze z nieregularnej, dorywczej pracy ma jedynie 2% uczniów kończących szkołę 

podstawową (prawdopodobnie jest to praca w domu), ale już 7% uczniów kończących 

gimnazjum i aż 23% uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Stałą pracę 

zarobkową ma 1% uczniów III klasy gimnazjum oraz 1% uczniów przedostatniej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej, przy czym dodatkowo za praktyki zawodowe dostaje pieniądze 2% 

uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.  

Rysunek 2. Skąd masz pieniądze na swoje wydatki? (możliwe wiele odpowiedzi) 
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Rysunek 3. Miesięczne kieszonkowe 

 

Młodzież dysponuje miesięcznie kwotą około 100 zł, uczniowie starsi mają do dyspozycji 

nieco więcej pieniędzy – uczniowie VI klasy szkoły podstawowej otrzymują miesięcznie 

średnio 87 zł kieszonkowego, uczniowie III klasy szkoły gimnazjalnej - 120 zł, uczniowie 

przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej - 157 zł. Mediany miesięcznego 

kieszonkowego są nieco niższe: 50% lub więcej uczniów szkoły podstawowej otrzymuje 80 zł 

lub więcej, 50% lub więcej gimnazjalistów dostaje 100 zł lub więcej, a 50% lub więcej 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – 120 zł lub więcej.  

3.2 OSZCZĘDNOŚCI  

Rysunek 4. Czy masz jakieś oszczędności? 
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Tylko część uczniów, dysponujących własnymi pieniędzmi, posiada również jakieś 

oszczędności, przy czym im uczeń starszy, tym większa szansa, że ma odłożone jakieś 

pieniądze. Oszczędności zgromadziło 26% uczniów szkoły podstawowej, 31% uczniów 

gimnazjum oraz 36% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Oszczędzający uczniowie szkoły 

podstawowej mają średnio 358 zł, uczniowie gimnazjum średnio 455 zł, uczniowie w szkole 

ponadgimnazjalnej średnio 486 zł oszczędności. Mediany są jednak znacznie niższe, średnia 

oszczędności jest – szczególnie w przypadku gimnazjalistów - zawyżana przez nielicznych 

uczniów, których oszczędności są znacząco wyższe niż ich kolegów.  

Rysunek 5. Suma oszczędności dziecka 

 

Uczniowie zazwyczaj trzymają oszczędności w domu, ale im są starsi, tym częściej 

przechowują pieniądze w inny sposób. Z wiekiem spada także odsetek osób, których 

oszczędności przechowują rodzice: w domu lub na swoim koncie. Niewielki odsetek uczniów 

trzyma je na książeczce SKO.  

Wraz z wiekiem rośnie liczba uczniów, którzy przechowują swoje oszczędności w banku, 

jednak przede wszystkim trzymają je po prostu na koncie (4% uczniów kończących szkołę 

podstawową, 15% uczniów III klasy gimnazjum oraz 32% uczniów przedostatniej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej), a nie na lokacie bankowej (1% gimnazjalistów i 4% uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej).  
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Rysunek 6. W jaki sposób przechowujesz swoje oszczędności? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Można wyróżnić dwa najważniejsze powody, dla których młodzież oszczędza pieniądze: 

zbiera na coś konkretnego (około połowy badanych) albo odkłada pieniądze, gdyby chciała 

kupić sobie coś większego - nieco rzadziej robią to uczniowie przedostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych (37%), niż ich młodsi koledzy (47% uczniów VI klasy szkoły 

podstawowej, 45% uczniów III klasy gimnazjum).  

Niektórzy uczniowie odkładają pieniądze „na wszelki wypadek” (kolejno w grupach 

wiekowych: 13%, 15% i 11%). Mniej więcej co 20 uczeń po prostu nie ma na co wydawać 

pieniędzy, kilka procent odkłada pieniądze, bo tak każą ich rodzice.  

Rysunek 7. Po co oszczędzasz pieniądze? (możliwe wiele odpowiedzi) 
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Rysunek 8. W jaki sposób oszczędzasz? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Młodzież stosuje zróżnicowane „strategie” oszczędzania – najpopularniejszą jest odkładanie 

pieniędzy, jeżeli zostaną jakieś pod koniec miesiąca. Robi tak około 1/3 badanych w każdej 

z grup wiekowych. Stosowanie pozostałych strategii różni się między grupami. Wraz 

z wiekiem spada odsetek uczniów, którzy odkładają pieniądze tylko wówczas, gdy dostaną 

większą sumę oraz takich, którzy odkładają wszystkie otrzymane pieniądze. Rośnie natomiast 

odsetek uczniów regularnie odkładających pieniądze – robi tak 20% oszczędzających uczniów 

VI klasy szkoły podstawowej, 27% oszczędzających uczniów III klasy gimnazjum i 29% 

uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.  

3.3 KORZYSTANIE Z USŁUG FINANSOWYCH 

Rysunek 9. Czy posiadasz lub jesteś współposiadaczem konta osobistego albo rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Zdecydowana większość dzieci i młodzieży nie posiada własnego konta w banku, ani nie ma 

dostępu do konta rodziców. Oczywiście odsetek osób, które mają konto w banku, wzrasta 
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wraz z wiekiem i etapem edukacji (wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej wynosi 2%1, 

wśród uczniów kończących gimnazjum – 7%, a w przedostatniej klasie szkoły 

ponadgimnazjalnej już 23%, dodatkowo 1% gimnazjalistów i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych ma konto w SKOK). O ile w przypadku wydatków i oszczędności, więcej 

dzieliło uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum, a mniej gimnazjalistów i ich 

starszych kolegów, posiadanie konta na dobrą sprawę zaczyna być znaczące dopiero 

w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Rysunek 10. Dlaczego nie masz konta osobistego? (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Powody nieposiadania konta w banku są bardzo podobne wśród uczniów gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych. Najczęściej wskazywanym2 był „brak stałych dochodów” 

(deklarowany przez niemal połowę uczniów). Drugi pod względem częstości wskazań powód 

to „brak pieniędzy”, które młodzi ludzie mogliby oszczędzać (odpowiedź wybierana przez 

16% uczniów III klasy gimnazjów i 20% uczniów przedostatniej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej). Uczniowie uważają więc, że do założenia konta potrzebne są stałe 

dochody oraz, że służy ono przede wszystkim oszczędzaniu, a nie bieżącemu zarządzaniu 

                                                      

1
 Uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej mogą mieć ukończone 13 lat i mogą posiadać konto 

bankowe oraz kartę płatniczą. W badaniu pytano o rok urodzenia, a nie o dokładny wiek w momencie realizacji, 

więc nie jest możliwe określenie, czy szóstoklasiści byli dwunastolatkami czy trzynastolatkami.  

2
 Uczniowie mogli wybrać maksymalnie do 3 odpowiedzi, dlatego wyniki należy traktować jako ranking 

powodów. 
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finansami. Pewną rolę odgrywają jednak również nawyki i preferencje – 14% uczniów III 

klasy gimnazjum oraz 16% uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

zadeklarowało, że „woli trzymać pieniądze w gotówce”. Warto także pamiętać, że młodzież 

szkolna często wydaje pieniądze w miejscach, gdzie płacenie kartą nie jest możliwe, 

jak np.   w szkolnych sklepikach.  

Podobny odsetek badanych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

(odpowiednio 15% i 13%) otrzymuje kieszonkowe lub inne dochody w gotówce, 

co dodatkowo może obniżać potrzebę posiadania konta w banku. 

Rysunek 11. Bankowość internetowa i mobilna 

 

Większość respondentów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dostęp 

do konta w banku, ma do niego dostęp również przez internet. Odsetek zarówno 

dysponujących dostępem, jak i korzystających z niego wzrasta z wiekiem. Właściwie wszyscy 

posiadający konto uczniowie przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych mają do niego 

dostęp przez internet.  

Zdecydowanie mniej popularne jest korzystanie z bankowych aplikacji mobilnych. W każdej 

grupie wiekowej większość uczniów deklarowała, że z nich nie korzysta, jedynie 15% uczniów 

kończących gimnazjum i 21% uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, 

posiadających konto bankowe ma taki dostęp i z niego korzysta.  
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Rysunek 12. Czy byłeś/aś zachęcany do założenia konta osobistego/ROR przez:… (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Większość uczniów zarówno gimnazjum, jak i szkoły ponadgimnazjalnej deklarowała, że nie 

była przez nikogo zachęcana do zakładania rachunku w banku. Jeśli już ktoś zachęcał 

młodzież do tego kroku, to najczęściej byli to rodzice – wskazało ich 9% uczniów III klasy 

gimnazjum i 15% uczniów przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych. Zdecydowanie 

rzadziej byli to nauczyciele lub wykładowcy, czy grupa rówieśnicza (wskazywane przez 4-5% 

badanych). Wraz z wiekiem respondentów nieznacznie wzrasta rola pracowników banku – 

wymienia ich jedynie 1% gimnazjalistów, ale już 6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Rysunek 13. Czy posiadasz kartę/y płatniczą/e albo kredytową? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Również posiadanie kart jest raczej niezbyt częste wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie 

rzadkie jest wśród uczniów kończących szkołę podstawową3 i gimnazjum. Zmienia się to 

etapie szkoły ponadgimnazjalnej, choć i wśród uczniów przedostatniej klasy takich szkół 

jedynie 24% ma kartę płatniczą. 

                                                      

3
 Jak zaznaczono wcześniej biorący udział w badaniu uczniowie VI klasy szkoły podstawowej mogli mieć 13 lat i 

mogli posiadać konto bankowe i kartę do niego.  
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Zdecydowanie najczęściej posiadanym typem kart są karty płatnicze, marginalny odsetek 

uczniów posiada karty kredytowe (co można zrozumieć ze względu na wiek badanych), 

ale równie karty wirtualne i karty przedpłacone (które są przez banki niekiedy 

pozycjonowane jako produkty dla młodzieży). To normalna karta płatnicza jest najbardziej 

popularna.  

Rysunek 14. Dlaczego nie masz karty płatniczej? (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Deklarowane powody nieposiadania karty płatniczej są niemal identyczne wśród uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zdecydowanie najczęstszym4 jest preferowanie 

korzystania z gotówki, wskazywane przez ponad połowę uczniów. Z jednej strony taką 

odpowiedź można traktować jako wymówkę, z drugiej – młodzież szkolna ma wszelkie 

powody, żeby „woleć gotówkę”. W miejscach takich jak sklepiki szkolne nie można korzystać 

z elektronicznych płatności. Poza tym, młodzież często obraca dość niewielkimi kwotami, 

a zatem korzystanie z karty może być niemożliwe lub niepotrzebnie uciążliwe.  

Na drugim miejscu wśród powodów plasuje się przekonanie, że koszt użytkowania karty jest 

zbyt duży (podziela je jednak jedynie co dziesiąty uczeń). Pozostałe proponowane w kafeterii 

odpowiedzi wskazywane były przez niewielki odsetek młodzieży, nie było również 

znaczących różnic pomiędzy gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną. Zwraca jednak również 

uwagę stosunkowo duży odsetek osób na obu etapach edukacji wybierających odpowiedź 

„trudno powiedzieć” (21% wśród uczniów III kasy gimnazjum i 16% uczniów przedostatniej 

                                                      

4
 Badani mogli wskazać najwyżej 3 takie powody, dlatego wyniki należy traktować jako ranking powodów. 
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klasy szkół ponadgimnazjalnych), co może świadczyć, iż kwestia ta nigdy nie została przez 

badanych poddana refleksji, a brak karty nie jest świadomym wyborem, wynikającym 

z preferencji czy obaw, lecz konsekwencją braku zainteresowania i inicjatywy w tym 

obszarze.  

Rysunek 15. Czy zdarza się, że korzystasz z karty płatniczej swoich rodziców lub innych członków rodziny? 

 

Młodzież rzadko korzysta z kart płatniczych rodziców lub innych członków rodziny, choć 

nieco częściej robią to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (21% uczniów przedostatniej 

klasy) niż gimnazjów (15% uczniów III klasy). W obu grupach, zdecydowana większość 

odpowiedzi dotyczyła jednak sytuacji sporadycznych („czasami”).  

Rysunek 16. Biorąc pod uwagę wszystkie zakupy, jakich sam dokonujesz – czy częściej płacisz kartą czy 

gotówką? 

 

Wśród posiadających kartę płatniczą uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

przeważa tendencja do płacenia gotówką lub - równie często - korzystania zarówno 

z gotówki, jak i z karty. Wraz z wiekiem uczniowie częściej korzystają z karty, ale nadal 

nieznaczny odsetek uczniów z przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych woli je 

od gotówki.  
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3.4 POŻYCZANIE PIENIĘDZY 

Rysunek 17. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało Ci się pożyczać pieniądze od … 

 

Wraz z wiekiem wśród badanych częstsze stają się także inne aktywności finansowe, np. 

pożyczanie pieniędzy od kogoś lub komuś. 

Niezależnie od wieku, młodzi ludzie pożyczają pieniądze przede wszystkim od rodziców – 

czyni to 34% uczniów szkół podstawowych, 50% uczniów gimnazjów oraz 51% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Na drugim i trzecim miejscu sytuuje się rodzeństwo oraz przyjaciele 

i koledzy, we wszystkich grupach wiekowych wskazywani niemal równie często. 

W przypadku szkoły podstawowej odsetek wskazań na rodzeństwo wynosi 17%, na kolegów 

– 23%. W przypadku gimnazjum – odpowiednio 28% i 29%, natomiast dla szkół 

ponadgimnazjalnych – po 31%. Bardzo rzadko młodzież zwraca się z prośbą o pożyczkę 

do osób, których nie zna. Nigdy nie zrobiło tego 92% uczniów szkoły podstawowej, 91% 

uczniów gimnazjum i 88% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

Rysunek 18.. Czy kiedykolwiek w tym okresie miałeś/aś problem z oddaniem tych pieniędzy na czas? 
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Z deklaracji wynika, że większość uczniów, która pożyczyła pieniądze, doświadczyła 

(choć  z różną częstością) trudności z ich oddaniem. Rozkład odpowiedzi jest bardzo zbliżony 

we wszystkich grupach wiekowych. Mniej więcej dwie trzecie uczniów przynajmniej 

„czasami” miało takie problemy, przy czym mniej więcej co szósty uczeń ma takie problemy 

„zawsze” lub „często”.  

Rysunek 19. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się pożyczać pieniądze….? 

 

Młodzi ludzie stosunkowo rzadko pożyczają pieniądze innym osobom, choć im są starsi, tym 

robią to częściej. W każdej grupie wiekowej pożyczek udzielają najczęściej przyjaciołom 

lub kolegom, choć zwykle były to sporadyczne przypadki – „raz czy dwa” zrobił to mniej 

więcej co trzeci uczeń. Drugim pod względem częstości adresatem pożyczek jest rodzeństwo 

– pożyczało mu przynajmniej raz 20% badanych uczniów VI klasy szkoły podstawowej, 27% 

uczniów III klasy gimnazjum i 29% uczniów przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych. 

Przypadki pożyczania obcym ludziom są sporadyczne, ale wraz ze wiekiem uczniów zdarzają 

się coraz częściej – „raz czy dwa razy” robiło tak 2% najmłodszych badanych, 6% uczniów III 

klasy gimnazjum i 8% w najstarszej grupie badanych uczniów.  

3.5 KONTO W BANKU DLA DZIECI OCZAMI RODZICÓW 

Rodziców dzieci posiadających konto w banku zapytano, czyim pomysłem było założenie go – 

czy w podjęciu decyzji ważniejsza była rola dziecka, czy rodzica. Okazuje się, że z taką 

inicjatywą wychodzą raczej dzieci – było tak w relacji 47% badanych rodziców gimnazjalistów 

oraz 41% badanych rodziców uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. W ocenie 37% rodziców 

obu grup młodzieży, był to wspólny pomysł. Pozostałe 16% rodziców gimnazjalistów 



Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce  

 
21 

oraz 22% rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych przypisało sobie inicjatywę założenia 

konta dziecku. 

Rysunek 20. Czyim pomysłem było założenie konta bankowego dziecku? 

 

Rodziców, zapytano o powody, dla których ich dzieci nie mają kont bankowych. 

Najważniejszym okazał się zbyt niski wiek dzieci (o czym mówią szczególnie często rodzice 

dzieci ze szkoły podstawowej, ale nie tylko). Drugim – brak stałych dochodów dzieci 

(znaczenie tego powodu rośnie wraz z wiekiem dzieci, od wskazań 15% rodziców dzieci 

z VI klasy szkoły podstawowej, przez 33% rodziców uczniów III klasy gimnazjum, po 43% 

rodziców dzieci z przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych). Wreszcie zdaniem 

rodziców dziecko otrzymuje dochody (kieszonkowe) w gotówce (znaczenie tego powodu 

rośnie – od 5%, przez 12%, do 16%, na kolejnych poziomach nauki szkolnej), ma zbyt małe 

dochody, żeby posiadać konto (odpowiednio 4%, 7% i 10%) albo nie ma oszczędności 

(odpowiednio 5%, 4% i 8%) Nieco mniej niż co dziesiąty rodzic twierdzi, że nie miałby 

kontroli nad wydatkami dziecka, albo że dziecko nie poradziłoby sobie z kontem. Marginalne 

znaczenie ma brak zaufania do banków albo obawa przez zbyt wysokimi kosztami. 

Ważniejsze jest, że zdaniem rodziców ich dzieci nie są do tego gotowe.  
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Rysunek 21. Jakie są powody dla których Pana(i ) dziecko na ma konta bankowego? (możliwe wiele 

odpowiedzi) 

 
Jako, że rodzice zazwyczaj tłumaczą brak konta zbyt młodym wiekiem dzieci, zostali oni 

zapytani, ile lat musi mieć dziecko, żeby móc posiadać konto. Warto jednak zaznaczyć, 

że odpowiedź rodzica, że dziecko jest za młode na konto, może oznaczać, że nie jest to 

możliwe, albo – że dziecko nie jest wystarczająco dojrzałe.  

Nieco więcej niż co trzeci rodzic przyznaje, że nie wie, ile lat musi mieć dziecko, żeby założyć 

konto. Spośród próbujących odpowiadać na pytanie, większość rodziców jest zdania, 

że dziecko musi być pełnoletnie lub musi mieć skończone 16 lat.  
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Rysunek 22. Ile lat musi mieć Pana(i ) zdaniem dziecko aby móc założyć sobie konto w banku? 

 

 

3.6 WYDATKI  

Rysunek 23. Miesięczne wydatki 
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Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej wydają miesięcznie przeciętnie 63 zł, uczniowie III 

klasy gimnazjum - 108 zł, a uczniowie przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych – 172 

zł. Mediana wśród uczniów szkoły podstawowej wynosi 80 zł, wśród obu grup starszych 

uczniów - 100 zł. Niewielka różnica między medianą a średnią wśród badanych uczniów 

szkoły podstawowej oraz gimnazjum pokazuje, że jest wśród nich niewielu, wydających 

znacznie więcej niż ich koledzy, przez co zawyżających średnie. Jedynie wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych ta różnica jest większa, częściej więc zdarzają się osoby, które wydają 

zdecydowanie więcej niż ich rówieśnicy. 

Wydatki są zbliżone do otrzymywanych przez uczniów pieniędzy – nie zostaje zbyt wiele 

miejsca na odkładanie pieniędzy, co jest spójne z niewielkim odsetkiem oszczędzających 

pieniądze uczniów.  

Rysunek 24. Czy wystarcza Ci pieniędzy na Twoje wydatki na co dzień? 

 

Opinie młodzieży na temat tego, czy pieniądze, którymi dysponują, wystarczają im 

na wydatki, są zróżnicowane. Zwraca także uwagę bardzo podobny rozkład odpowiedzi we 

wszystkich grupach, wiek nie ma tutaj większego znaczenia. W każdej kategorii najliczniejszą 

grupę stanowią osoby, które deklarowały, że „raz wystarcza, raz nie wystarcza” im pieniędzy 

(około 40% uczniów, nieco mniej uczniów starszych). Drugą pod względem częstości wyboru 

odpowiedzi jest deklaracja, że „zazwyczaj wystarcza pieniędzy”, wskazywana przez ponad 

jedną trzecią badanych uczniów. Uczniowie, którzy deklarowali, że „zawsze wystarcza im 

pieniędzy, na wszystko czego chcą”, stanowili już znacznie mniejszy odsetek badanych – 8% 

uczniów VI klasy szkół podstawowych, 12% uczniów III klasy gimnazjum oraz 11% uczniów 

przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych. „Zazwyczaj brakuje pieniędzy” – 11% 
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młodzieży ze szkoły podstawowej, 9% z gimnazjum i 12% ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Mniej więcej co dwudziestemu uczniowi „zawsze brakuje pieniędzy”. 

Rysunek 25. Na co wydajesz swoje pieniądze? Zaznacz na co wydałeś/aś pieniądze w ostatnim miesiącu: 

(możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Struktura wydatków młodzieży wraz ze wzrostem wieku coraz bardziej się różnicuje. 

Najczęstszym wydatkiem jest kupowanie jedzenia i napojów, ale udział tej kategorii z czasem 

stopniowo maleje – wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej wskazało ją aż 85% 

badanych, wśród uczniów gimnazjum – 72%, natomiast wśród uczniów przedostatniej klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej – 63%. We wszystkich kategoriach wiekowych drugie i trzecie 

miejsce na liście wydatków zajmują ubrania i kosmetyki. W tym przypadku wraz z wiekiem 

wzrasta częstość deklaracji o ich zakupie z własnych środków. Kolejne miejsce zajmują 

wydatki na kulturę i rozrywkę – kino, teatr, koncerty. Warto także zwrócić uwagę, 

że  z wiekiem znacznie wzrasta udział wydatków na restauracje, kawiarnie, puby.  

Wśród pozostałych wydatków, warto wymienić te, które zostały zadeklarowane na każdym 

etapie przez przynajmniej 10% badanych, czyli doładowania telefonu komórkowego, muzyka 

i filmy oraz książki. We wszystkich tych przypadkach zauważalny jest spory wzrost odsetka 

deklaracji pomiędzy końcem szkoły podstawowej a gimnazjum, mniejszy natomiast 
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pomiędzy końcem gimnazjum a przedostatnią klasą szkoły ponadgimnazjalnej. Struktura 

wydatków ulega większej zmianie, kiedy uczniowie uczą się w gimnazjum.  

Rysunek 26. Czy robisz zakupy w internecie? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Większość badanej młodzieży nie robi zakupów w internecie, choć wraz z wiekiem odsetek 

kupujących w sieci wzrasta: od 9% uczniów kończących szkołę podstawową, przez 23% 

uczniów kończących gimnazjum, po 46% uczniów w przedostatniej klasie szkoły 

ponadgimnazjalnej.  

Wśród najstarszych badanych uczniów, którzy robią zakupy w internecie, taką samą 

popularnością cieszą się sklepy internetowe oraz aukcje (wskazane przez 28% uczniów). 

Wśród młodszej młodzieży, nieco częściej wybierane są natomiast aukcje internetowe niż 

sklepy. Zakupy fizycznych przedmiotów są znacznie popularniejsze niż dostęp 

do elektronicznych zasobów („kupowanie dostępu do stron internetowych”).  

Rysunek 27. Wartość zakupów w internecie miesięcznie 
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Na zakupy w internecie młodzież przeznacza miesięcznie mniej niż 50 zł. Średnia wydatków 

kupujących w internecie uczniów szkoły podstawowej wynosiła 40 zł, uczniów gimnazjum 48 

zł, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 44 zł. Mediany wydatków były nieco niższe. 

W przypadku uczniów kupujących w internecie mniej więcej jedna trzecia do połowy 

wydatków przypada więc na zakupy w internecie.  

Rysunek 28. W jaki sposób płacisz za zakupy w Internecie (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Najpowszechniejsze sposoby dokonywania opłat za zakupy przez internet są odmienne 

na różnych etapach edukacji. Z upływem czasu można również zauważyć większe 

zróżnicowanie w sposobach dokonywania opłat. 

W przypadku uczniów VI klasy szkół podstawowych zdecydowanie dominującym sposobem 

dokonywania zapłaty są przelewy z konta innego członka rodziny. Wskazało je 55% badanych 

z tej grupy, którzy robią zakupy w internecie. Na drugim miejscu pod względem częstości 

wskazań znalazły się opłaty gotówką za pobraniem (wybrane przez 29% respondentów z tej 

kategorii), na trzecim – korzystanie z karty kogoś z rodziny (wskazywane przez 13% 

badanych). Jedynie bardzo niewielki odsetek badanych deklarował, że korzysta z własnej 

karty lub karty upominkowej. 

 Wśród uczniów III klasy gimnazjum można zidentyfikować dwa podstawowe sposoby 

płatności – gotówką za pobraniem (wskazane przez 45% badanych) oraz przelewem z konta 
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innego członka rodziny (34% badanych). Kilka procent wskazań zyskało natomiast wiele 

innych odpowiedzi takich jak: przelewy z własnego konta, płacenie kartą kredytową kogoś 

z rodziny (6% wskazań), płatność z konta paypal lub kartą płatniczą kogoś z rodziny (5% 

wskazań), płatność własną kartą płatniczą (4%) czy smsami (3%).  

Uczniowie przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, również najczęściej płacą gotówką 

za pobraniem, jednak odsetek wskazań tej odpowiedzi jest niższy niż w przypadku 

gimnazjalistów i wynosi 38%. Istotną różnicą jest natomiast znaczny odsetek respondentów 

deklarujący opłaty przelewem z własnego konta. Są one w tej kategorii wiekowej równie 

powszechnie stosowane, jak przelewy z konta innych członków rodziny (wskazywane przez 

29% badanych). Stanowi to oczywiście konsekwencję wzrastającego z wiekiem odsetka osób 

posiadających konto w banku. Z innych sposobów płatności za zakupy dokonywane przez 

internet stosowane są płatności z konta paypal (11%), płatności własną kartą płatniczą 

oraz kartą kredytową kogoś z rodziny (po 9%). Pojedyncze osoby deklarowały natomiast 

stosowanie płatności kartą płatniczą innych członków rodziny czy smsami. 

Rysunek 29. Czy zdarza Ci się płacić swoją komórką za towary i usługi? 

 

Zdecydowana większość badanych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych nie 

płaci za pośrednictwem komórki za towary czy usługi. Korzystanie z tej technologii 

zadeklarował jedynie 1% uczniów III klasy gimnazjum oraz 4% uczniów przedostatniej klasy 

szkół ponadgimnazjalnych. Nieco większy jest natomiast udział osób, które wiedzą, że mają 

taką możliwość, ale z niej nie korzystają – wynosi on 4% dla gimnazjów oraz 8% dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 
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Rysunek 30. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy….(możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Spośród innych doświadczeń finansowych najczęściej wskazywanym było kwestowanie 

w zbiórkach pieniędzy – udział w nich brało 10% szóstoklasistów szkół podstawowych, 14% 

uczniów III klasy gimnazjum oraz 15% uczniów przedostatniej klasy szkół 

ponadgimnazjalnych. 7% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 9% ze szkół 

ponadgimnazjalnych organizowało natomiast zbiórki pieniędzy.  

Skarbnikami w szkole lub w organizacjach było 5% badanych z dwóch młodszych grup 

wiekowych oraz 6% z najstarszej. Warto zwrócić również uwagę na 6% uczniów 

przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych, którzy zarządzali nieswoimi pieniędzmi 

w ramach pracy (dla dwóch młodszych grup wiekowych odsetek ten wynosił 3% i 2%). 

3.7 ZACHOWANIA FINANSOWE Z PUNKTU WIDZENIA 

RODZICÓW 

Wiele zachowań finansowych dzieci związanych jest z domem rodzinnym i z tym, jakie 

panują w nim zasady. Poza perspektywą dzieci warto wziąć pod uwagę punkt widzenia ich 

rodziców, razem dają one pełniejszy obraz zachowań dzieci.  
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Rysunek 31. Czy nagradza Pan(i) pieniędzmi swoje dziecko? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

Ponad jedna trzecia rodziców przyznaje, że zdarza im się dawać swoim dzieciom pieniądze 

jako nagrodę, przy czym rodzice starszych dzieci robią to nieco rzadziej. Najczęściej dzieci 

nagradzane są za dobre oceny i za pomoc w domu. Coraz starsze dzieci coraz częściej 

nagradzane są za to drugie, coraz rzadziej za to pierwsze. Kilka procent rodziców nagradza 

swoje dzieci za „grzeczne zachowanie” i odsetek ten jest zbliżony wśród rodziców dzieci 

w różnych grupach wiekowych.  

Oprócz tego rodzice, dający swoim dzieciom kieszonkowe, niekiedy zawieszają jego 

przekazywanie jako formę kary. Częściej robią to rodzice dzieci najmłodszych, ze szkół 

podstawowych (43% rodziców, którzy dają dzieciom kieszonkowe), nieco rzadziej rodzice 

uczniów III klasy gimnazjum (29%) i rodzice najstarszych badanych uczniów (23%).  

Rysunek 32.Czy stara się Pan(i) zwracać uwagę na to, na co wydaje pieniądze Pana(i) dziecko? 
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Rysunek 33. Czy ma Pan(i) poczucie, że wie o wszystkich wydatkach swojego dziecka? 

 
Rodzice deklarują także, że kontrolują wydatki swoich dzieci, choć wyraźnie widać, 

że kontrola ta jest znacznie silniejsza w przypadku dzieci młodszych.  

Na to, na co wydają pieniądze dzieci, stara się zwracać uwagę 95% rodziców uczniów VI klas 

szkół podstawowych, 81% rodziców uczniów III klasy gimnazjum i 70% rodziców uczniów 

przedostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej. Odsetek ten spada, ale nawet w wypadku 

młodzieży zbliżających się do końca edukacji ponadgimnazjalnej jest bardzo wysoki.  

Mniej rodziców deklaruje jednak poczucie, że wie o wszystkich wydatkach swojego dziecka. 

Wśród rodziców uczniów kończących szkołę podstawową jest to 80%, wśród rodziców 

uczniów III klasy gimnazjum 66%, a wśród rodziców uczniów przedostatniej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej już tylko 49%.  

Im starsze dzieci, tym częściej rodzice nie tylko przestają uważnie nadzorować ich wydatki, 

ale również tracą kontrolę mimo tego, że chcieliby ją zachować.  

Rodziców można podzielić na 4 grupy, w zależności od tego, czy chcą i czy skutecznie 

kontrolują wydatki swoich dzieci. Odsetek rodziców pragnących kontrolować wydatki 

dziecka i robiących to wedle własnej oceny efektywnie, spada z 77% (rodzice dzieci z VI klasy 

szkoły podstawowej), przez 58% (rodzice uczniów kończących gimnazjów), do 38% (rodzice 

młodzieży z przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych).  
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Rysunek 34. Kontrola wydatków finansowych dziecka przez rodziców 

 

Rysunek 35. Czy zdarzyło się, że zabronił(a) Pan(i) dziecku czegoś kupić za jego własne pieniądze?  

 

Rysunek 36. Czy gdyby Pana(i) dziecko chciało kupić sobie coś niezbyt drogiego, ale Pana(i) zdaniem 

niepotrzebnego, zabronił(a)by Pan(i) mu to zrobić? 
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Faktyczna kontrola jest jednak słabsza – jedynie co czwartemu rodzicowi dziecka z VI klasy 

szkoły podstawowej, co piątemu rodzicowi ucznia III klasy gimnazjum i 12% rodziców 

najstarszych badanych uczniów „często” lub „bardzo często” zdarza się ingerować w decyzje 

zakupowe dziecka. Może to oczywiście wynikać z dużej i rosnącej odpowiedzialności dziecka.  

Jednak w hipotetycznej sytuacji, gdyby dziecko chciało kupić sobie coś niezbyt drogiego, 

ale zdaniem rodzica niepotrzebnego, sprzeciwiłoby się temu 46% rodziców uczniów z VI klasy 

szkoły podstawowej, 40% rodziców uczniów III klasy gimnazjum oraz 31% rodziców uczniów 

z przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzice – szczególnie dzieci starszych – są 

więc gotowi zaakceptować nierozsądne ich zdaniem decyzje dzieci, być może zakładając, 

że same powinny one poznać konsekwencje swoich decyzji.  

Rodzice mają wpływ nie tylko na dochody dzieci i na ich wydatki, większość z nich stara się 

także zachęcić swoje dzieci do oszczędzania pieniędzy. Robi tak ponad trzy czwarte badanych 

rodziców, rodzice dzieci starszych robią to nieznaczenie częściej. 

Rysunek 37. Czy zachęca Pan(i) swoje dziecko do oszczędzania? 

Najczęściej zachęty te polegają na rozmowach z dzieckiem. Rzadziej rodzice starają się 

pokazywać własnym przykładem sens oszczędzania – co ciekawe, rodzice dzieci ze szkoły 

podstawowej robią to znacząco częściej, niż rodzice uczniów z gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej – być może rodzice uważają, że tylko w przypadku najmłodszych dzieci 

ma to sens.  

Wraz z dorastaniem dzieci, ich rodzice coraz rzadziej (ale różnice nie są bardzo duże) 

dokładają się do oszczędności dziecka, tak aby mogło kupić sobie „coś większego”. Bardzo 

mały odsetek rodziców zachęca zaś dzieci poprzez system nagród za oszczędzanie.  
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Rysunek 38. W jaki sposób zachęca Pan(i) swoje dziecko do oszczędzania? (możliwe wiele odpowiedzi) 

 

3.8 INDEKS ZAAWANSOWANIA KORZYSTANIA Z FINANSÓW 

Na podstawie odpowiedzi uczniów dotyczących korzystania z różnych usług finansowych 

oraz niektórych zachowań finansowych skonstruowany został prosty indeks zaawansowania 

korzystania z finansów. Indeks powstał przez zsumowanie aktywności opisanych w poniższej 

tabeli: 

Tabela 2. Konstrukcja indeksu zaawansowanie korzystania z finansów 

Pytanie Zliczana 

odpowiedź 

% odpowiedzi 

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Czy masz jakieś własne pieniądze na swoje 

wydatki? 
Tak 60% 73% 76% 

Czy masz jakieś oszczędności? Tak 26% 31% 36% 

Czy posiadasz lub jesteś współposiadaczem konta 

osobistego albo rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego? 

Tak 3% 8% 24% 

Czy posiadasz kartę/y płatniczą/e 

albo kredytową? (w tym także karta w SKOK) 
Tak 2% 8% 24% 

Czy zdarza się, że korzystasz z karty płatniczej 

swoich rodziców lub innych członków rodziny? 
Często nie dotyczy 1% 3% 

Czy robisz zakupy w internecie? Tak 9% 27% 46% 

Maksymalna wartość indeksu 5 6 6 

Średnia wartość indeksu 0,9 1,4 2,0 

 

Wartości indeksu zostały następnie przekodowane, wartości 5 i 6 zostały połączone w jedną 

kategorię (wartość indeksu = 5). Powodem była niewielka liczba uczniów, którzy osiągali 
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wartości 6. Rozkład wartości przekodowanego indeksu zaawansowania znajduje się 

na rysunku poniżej. 

Rysunek 39. Rozkład indeksu zaawansowania korzystania z finansów 

 

 

Korzystanie z pieniędzy i instrumentów finansowych ma związek z wiedzą ekonomiczną – im 

większa wiedza, tym młodzież jest bardziej pod tym względem zaawansowana5. Również 

samoocena osiągnięć szkolnych ma podobny związek.  

Charakterystyki domu rodzinnego także mają wpływ na korzystanie przez młodzież z usług 

finansowych – znaczenie ma zarówno kapitał kulturowy, którego wskaźnikiem jest 

wykształcenie matki (im wyższe, tym większe zaawansowanie w korzystaniu z finansów), jak i 

sytuacja materialna rodziny (im lepsza, tym wartość indeksu wyższa).  

Pewne znaczenie, niezbyt duże, ale spójne we wszystkich grupach wiekowych, ma 

uczestnictwo w dodatkowych programach związanych z edukacją ekonomiczną 

(uczestniczący mają nieco wyższą wartość indeksu) oraz rozmowy z rodzicami o finansach 

i pieniądzach (im rozmowy częstsze, tym bardziej zaawansowani są uczniowie 

w zachowaniach finansowych). 

Pod względem korzystania z finansów nie różnią się jednak dziewczyny i chłopcy, 

oraz młodzież pochodząca z miejscowości różnej wielkości (choć młodzież ze szkół 

ponadgimnazjalnych z największych miast ma nieco niższą wartość indeksu).  

                                                      

5
 Kierunku tej zależności nie da się jednoznacznie ustalić, być może to korzystanie z narzędzi finansowych ma 

wpływ na wiedzę. 
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Rysunek 40. Zróżnicowanie indeksu korzystania z finansów 
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