
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raport podsumowujący badanie wybranych  aspektów świadomości 

ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi 

finansami „Młodych” Polaków.1 

 

Wstęp - uzasadnienie badania: bezpośrednim powodem podjęcia niniejszych badań dotyczących różnych aspektów 

aktywności ekonomicznej osób młodych jest zwrócenie uwagi na ten ważny życiowo okres, gdyż to w czasie „wchodzenia  

w dorosłość” powinny ukształtować się kluczowe kompetencje zarządzania osobistymi finansami, mające służyć 

człowiekowi do końca życia. Z drugiej strony, to właśnie w tym czasie podejmowane są się pierwsze poważne decyzje 

finansowe związane z zaciąganiem długoterminowych zobowiązań. Wiąże się to z ryzykiem zadłużenia się – częstokroć 

determinującego przebieg dalszego życia.  

W listopadzie 2016 roku w rejestrze BIG Infomonitor zarejestrowanych było 523 804 osób w wieku pomiędzy 18 – 34 rż., 

zadłużonych na kwotę łączna 3,7 mld zł.  

Cel: celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie i analiza wybranych (istotnych) elementów kompetencji 

ekonomicznych osób młodych – wiedzy, przekonań, postaw i nawyków w gospodarowaniu pieniędzmi. Autorzy badania 

mają nadzieję, że uzyskane wyniki dają pełniejszy obraz analizowanej rzeczywistości i mogą być źródłem wskazań dla 

działań profilaktycznych i naprawczych w zakresie przeciwdziałania skutkom zadłużenia. 

Realizator badania: badanie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych z siedzibą 

w Poznaniu przy wsparciu BIG InfoMonitor. 

Czas: badanie zrealizowano w okresie od 10.11.2016 do 18.12.2016 roku. 

Próba: w badaniu uczestniczyło 890 respondentów. Przeprowadzone zostało drogą ankietyzacji w formie tradycyjnej (700 

respondentów) i w wersji on-line (190 respondentów).  Po odrzuceniu ankiet niekompletnie wypełnionych, do analizy 

statystycznej zakwalifikowano ostatecznie 776 ankiet uczestników w wieku 18 do 35lat2.  

 

                                                             
1 Etap rozwoju wg. E. Eriksona: Młodzi dorośli: 18 do 35 roku życia.  
Erikson, E. H. (1986). Identity: Youth and Crisis. New York, London: W.W. Norton. 
2 Dla potrzeb badań, możliwości dokonywania porównań z perspektywy etapu rozwoju psychospołecznego wyróżniono dwie 
zasadnicze grupy – osób, Grupa I osoby w okresie tzw. „młodzieńczym” 18-25 lat, gdzie główną formą aktywności jest raczej nauka 
oraz Grupę II „okres wczesnej dorosłości” 26-35 lat, gdzie główną formą aktywności jest praca. 
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Charakterystyka próby:  

Wiek  

 

 Wiek badanych Liczba osób 

1. poniżej 18 rż. 35 

2. w wieku 18 - 25 lat 509 

3. w wieku 26 - 30 lat 144 

4. w wieku 31 - 35 lat 123 

5. powyżej 35 rż. 34 

 

 

       Płeć 

 

 

W badaniu udział wzięło 528 kobiet i 248 mężczyzn. 

 

 

 

 

 

Status ekonomiczny 

 

Badanie realizowano w środowisku osób młodych, 

studiujących oraz pracujących lub łączących te zajęcia, 

głównie na terenie Poznania – 190 ankiet on-line wypełniły 

osoby z terenu całej Polski. 

Przebadaną grupę badanych można traktować jako próbę 

reprezentatywną dla populacji generalnej tzw. „Młodych 

dorosłych” żyjących w Polsce w 2016 roku3. 

 

 

 

                                                             
3 Biorąc pod uwagę liczebność oraz przekrój demograficzny badanych - w Polsce żyje 9 298 873 osób w wieku od 18 do 34 lat - 
dane GUS z 2016 roku. 
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Prezentacja i omówienie wyników badania 

Plan badania i w konsekwencji niniejszej prezentacji wyników zakładał analizę następujących kluczowych zagadnień: 

I. Świadomość skali i specyfiki zagrożeń wynikających z zadłużenia osobistego. 

II. Rzeczywistość finansowa, przekonania i nawyki w zarządzaniu finansami osobistymi „Młodych”. 

III. Osobiste doświadczenia związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych oraz radzenia sobie  

z zaistniałymi problemami. 

Zagadnieniom tym podporządkowany był układ pytań w ankiecie i w takiej kolejności zaprezentowane zostaną pozyskane 

dane. Dla jasności przekazu wyniki prezentowane będą w układzie procentowym. 

Dla przedstawienia najbardziej pełnego obrazu diagnozowanej problematyki, niniejsze opracowanie przedstawiać będzie 

wyniki/różnice w poszczególnych grupach:  

a. różniących się wiekiem: grupa I - 18-25 lat „Młodzieńcy” i grupa II – 26-35 lat „Młodzi dorośli” 

b. osób posiadających osobiste doświadczenia na temat zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości 

minimum 1000 zł w ciągu ostatniego roku – „Zaciągający zob.” i aktualnie „Zadłużeni”, tj. zalegający 

powyżej 200 zł dłużej niż 60 dni, wpisani do rejestru BIG. 

 

I. Wiedza i przekonania badanych na temat skali i specyfiki zagrożenia zadłużeniem 

 

1A. Rzeczywistą skalę problemu zadłużenia zna 37% ogółu badanych. Jest to o tyle zaskakujące, że regularne 

komunikaty BIG upowszechniane w mediach powinny kształtować obraz, choć zbliżony do faktycznego. Lepsze 

rozeznanie w tej kwestii przedstawiają osoby posiadające zobowiązania finansowe. Prawidłową odpowiedź wskazało 

50,7% oraz osoby zadłużone 65,8%. Świadomość  skali problemu wzrasta wraz z wiekiem badanych – patrz: wykresy nr 

1 A, 1AB..  
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1B. Podobne wyniki uzyskano w pytaniu uszczegóławiającym – odnoszącym się jednak do grupy, z którą badani mogą 

się identyfikować ze względu na zbliżony wiek. Można wysnuć wniosek, że osoby młode skłonne są bagatelizować 

problem zagrożenia zadłużeniem, traktując go jako domenę osób starszych – efekt przekazu medialnego – oraz jeśli już, 

pojawiający się w młodości, to najczęściej rzadko lub chwilowo, przejściowo. Jest to problem o tyle poważny, że jak wynika 

z analiz BIG Infomonitor, liczba zadłużonych w wieku do 35 rż. przekracza 523 tys., a zaległości dotyczą nie tylko 

specyficznych dla młodości zadłużeń typu usługi telekomunikacyjne, mandaty za jazdę bez biletu. 

 

Wiedza i przekonania „Młodych” nie wynikają tylko z przekazów medialnych na temat skali problemu – w całej grupie 

badanych ponad 1/3 przyznaje, że zna osoby zadłużone w najbliższej rodzinie, a ponad 43% wśród przyjaciół i znajomych. 

Skala problemu wzrasta w grupach posiadających zobowiązania finansowe, szczególnie w grupie zadłużonych 

przekraczając 65% znających zadłużonych w rodzinie i 70% wśród znajomych. Biorąc pod uwagę wiek badanych, to 

wyraźne różnice widać pomiędzy grupą młodszych uczestników badania, gdzie 33,8% zna osoby zadłużone, w starszej 

grupie aż 56,6%. Liczba członków rodziny, czy znajomych zadłużonych, waha się w przedziale od jednej osoby do 

kilkunastu. 
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36%
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1C.Czy w Twoim otoczeniu są osoby zadłużone %
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2. Dość powszechne doświadczenia osobistych kontaktów z osobami zadłużonymi powoduje, że badani w następujący 

sposób oceniają specyfikę szkód powodowanych przez zadłużenie: 

 

Na plan pierwszy wysuwa się świadomość szkód finansowych – rosnących kosztów nieobsługiwanych zobowiązań, 

odsetek, kosztów windykacji i egzekucji. W drugiej kolejności pojawiają się problemy prawne oraz koszy emocjonalne, 

stres zadłużenia. Obraz uzupełnia świadomość konsekwencji w relacjach z innymi oraz stosunku do samego siebie – 

utrata własnej wiarygodności i szacunku do siebie. Zależność ta najwyraźniej pojawia się w grupie badanych osobiście 

doświadczających zadłużenia, wiek nie różnicuje istotnie ocen badanych, choć należy zauważyć, że starsi uczestnicy 

badania wskazują na większą wagę szkód dotyczących własnej samooceny oraz problemów w relacjach z innymi – patrz: 

wykresy nr 2. 

 3. Przyczyny popadania w zadłużenie mogą mieć charakter indywidualny – subiektywny i wynikać z postaw, cech 

osobistych zadłużającego się (odpowiedzi A-B-C) lub bardziej obiektywny, losowy (odpowiedzi D-E-F). 
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Interesujące jest to, że badani zdecydowanie częściej personalizują przyczyny zadłużenia, przypisując osobistą 

odpowiedzialność za powstałe problemy osobom zadłużającym się.  Tendencja ta występuje z większą częstotliwością  

w grupie młodszych uczestników badania, i co ciekawe, nie występują istotne różnice pomiędzy grupą zadłużonych, którzy 

mogliby w ten sposób szukać usprawiedliwienia swojej sytuacji a pozostałymi grupami – patrz: wykresy nr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokonano oceny wizerunku - stereotypu dłużnika. Zdecydowana personalizacja przyczyn popadania w zadłużenie 

wiąże się ściśle ze sposobem postrzegania osoby zadłużonej. Dla stwierdzenia ewentualnych zależności w badaniu 

zastosowano metodę dyferencjału semantycznego C.E.Osgoda4, pozwalającą na zidentyfikowanie wybranych cech 

wizerunku dłużnika - stereotypu. Badani na 7 punktowej skali oceniali na ile ich zdaniem standardowy dłużnik prezentuje 

określone cechy, zestawione w układzie wartościującym –  pozytywne oceniane – negatywnie oceniane. Uzyskane wyniki 

upoważniają sformułowanie  ogólnego  wniosku, iż funkcjonujący w świadomości badanych – nawet podświadomie – 

wizerunek osób zadłużonych jest zdecydowanie negatywny, wręcz pejoratywny. 

 

                                                             
4 Badania społeczne w praktyce. Agnieszka Kloskowska-Dudzińska (red.). Warszawa: PWN, 2003 
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Negatywne oceny cech przypisywanych zadłużonym najwyraźniej przeważają nad pozytywnymi w następujących 

wymiarach: słaby – 47,8% przewagi ocen negatywnych, leniwy – 37,3%, bierny – 29,7%, głupi – 29,1%. Tylko w przypadku 

wymiaru dobry-zły oceny pozytywne minimalnie (3,8%) przewyższały negatywne. Osoby zadłużone są mniej surowe  

w ocenie większości dyspozycji, jedynie w wymiarach G. dominujący-uległy i F. dobry-zły formułowały bardziej negatywne 

oceny – patrz: wykresy nr 4. 

5. Kolejnym elementem oceny przekonań badanych była opinia dotycząca obserwowanych postaw osób zadłużonych 

wobec swojego problemu. Uzyskane wyniki potwierdzają powszechność opinii i przekonań jakie prezentują inne źródła5. 

Niestety, większość zachowań osób zadłużonych kwalifikowana jest do jednej z destruktywnych strategii. Tylko 8% 

badanych dostrzegało racjonalną, konstruktywną formę radzenia sobie z problemem zadłużenia, w tym poszukiwanie 

pomocy. Ponadto, nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy  grupami w zależności od wieku, czy pomiędzy tylko 

zaciągającymi zobowiązania a już zadłużonymi – patrz: wykres nr 5. 

 

                                                             
5 Roman Pomianowski Zadłużenie jako problemem polityki społecznej w Z.Galor i B.Bittner (red.) Nieobecność społeczna Poznań 
WSNHiD 2012. 
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6. Istniej dość powszechne przekonanie na temat potrzeb poszukiwania, udzielania pomocy osobom zadłużonym. 

Wyniki przedstawiają, że aż 90% badanych dostrzega taką potrzebę. Istotne są różnice dotyczące specyfiki i natury 

wskazywanych potrzeb. Do niestandardowych uznać należy częste wskazania dotyczące pomocy psychologicznej wśród 

34% badanych i stosunkowo rzadziej typowana pomoc finansowa 17%, co wskazuje na niespójność z powszechnie 

obserwowaną praktyką – patrz: wykresy nr 6. 

 

Sprawę wyjaśnia w części analiza preferowanej pomocy pomiędzy wyróżnionymi grupami. Zadłużeni, doświadczających 

problemu osobiście, zdecydowanie częściej wskazują na potrzeby wsparcia finansowego i psychologicznego. 

 

7. Świadomość potrzeby poszukiwania pomocy, to jeden z warunków by z niej skorzystać. Trzeba jednak mieć wiedzę, 

gdzie i w jakiej formie można otrzymać pomoc. Zdecydowana większość badanych przyznaje, że nie słyszała  

o wyspecjalizowanych formach pomocy, np. grupach wsparcia, czy wspólnocie Dłużników Anonimowych. 
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Wskazać należy na dużą niewiedzę w analizowanym obszarze (64%), co skutkować może i skutkuje brakiem 

prawidłowych reakcji na pojawiające się problemy z spłatą zobowiązań. W badanej próbie znajdują się zadłużeni (35%), 

którzy  

o grupach wsparcia słyszeli, co świadczy o powszechnym dostępie do informacji na temat możliwej i dostępnej pomocy. 

Podobny rozkład odpowiedzi, mających wiedzę o możliwych formach pomocy kształtuje się wśród osób zadłużonych  

i zaciągających zobowiązania.  

 

Wnioski:  

Młodzi nie mają świadomości rzeczywistej skali problemu i ryzyka związanego z zaciąganiem zobowiązań finansowych – 

nie traktują go wystarczająco poważnie. Pomimo, że większość rozpoznaje w swoim otoczeniu osoby zadłużone i 

dostrzega liczne szkody jakich osoby te doświadczają, nie odnoszą tego do siebie – traktują zadłużenie jako domenę 

osób starszych. 

Młodzi zadecydowanie personalizują przyczyny popadania w zadłużenie - w cechach i motywach osób zadłużonych /ich 

nieodpowiedzialności, lekkomyślności, lenistwie i chęci łatwego życia na kredyt / upatrują najczęściej przyczyn 

problemu. W zachowaniu osób zadłużonych rozpoznają najczęściej niedojrzałe, wręcz destruktywne strategie radzenia 

sobie z zadłużeniem /bierność, ucieczkę, skłonności do manipulacji czy agresji i roszczeniowości. To powoduje, że 

młodzi prezentują zdecydowanie  negatywny, wręcz pejoratywny wizerunek „dłużnika”, jako osoby raczej: słabej, 

biernej, uległej, leniwej a nawet „głupiej”, z którym osobiście trudno się im  identyfikować.  

Dostrzegają potrzeby różnorodnego wsparcia jakiego wymagają osoby zadłużone, gorzej, że nie do końca mają orientację 

co do warunków i miejsc w których mogłyby ją uzyskać. 
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II. Rzeczywistość finansowa oraz przekonania i nawyki w zarządzaniu finansami osobistymi 

„Młodych” 

 

 Postęp cywilizacyjny wymusza doskonalenie umiejętność w zakresie zarządzania finansami osobistymi. 

Szczegółowe analizy problemu wskazują na szereg złożonych zależności dotyczących świadomości ekonomicznej, tj. 

racjonalnego, bezpiecznego gospodarowania swoimi pieniędzmi i wykorzystywania narzędzi i produktów bankowych6. 

Narodowy Bank Polski analizując poziom tzw. „ubankowienia”7 wskazywał na małe upowszechnienie korzystania z 

profesjonalnych usług i narzędzi finansowych Polaków. W szczególności w dwóch grupach: seniorów i osób młodych.  

 

8. Z przeprowadzonego badania wynika, że 83% młodych korzysta z usług bankowych, a 17% badanych respondentów, 

najczęściej najmłodszych, posługuje się tylko gotówką. Rosnąca ciągle dostępność usług elektronicznych przekłada się 

na to, że 36% badanych posługuje się kontem bankowym obsługiwanych przez Internet (72% wszystkich posiadających 

indywidualne rachunki bankowe), a 14% badanych korzysta z tradycyjnej obsługi rachunku w placówce bankowej. Ponad 

1/3 badanych dodatkowo korzysta z kart kredytowych. Częściej tylko z gotówki korzystają osoby zadłużone – patrz: 

wykresy nr 8. 

 

9. Istotne dla przedstawienia stylu życia i funkcjonowania w świecie finansów i ekonomii badanej grupy „Młodych” ma 

poziom przeciętnych miesięcznych przychodów. Dla potrzeb badania wyróżniono cztery przedziały kwotowe, które 

reprezentowane są w sposób dość równomierny. Najwięcej badanych zadeklarowało przychody z grupy najniższych  

i najwyższych. W sposób oczywisty wielkość budżetu wiąże się z wiekiem badanych i jest zdecydowanie wyższa w grupie 

II – osoby po 25 rż., najczęściej już pracujące.  

                                                             
6 T. Tyszka, red., Psychologia ekonomiczna, 2004, GWP; T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, 2011, PWN, M.Iwuć, Jak zadbać 
o własne finanse, Samo Sedno 2014, M.Szafrański Finansowy Ninja, 2016 M.Szafrański. 
7 R. Pawlicka i D. Jadowski, Raporty NBP z podsumowania Akademii Dostępne Finanse 2016. 

A.Tylko 
gotówka

17% B.Konto 
bankowe –
obsługa w 
placówce

14%

C.Konto 
bankowe –

obsługa 
przez 

Internet
36%

D.Karty 
kredytowe

33%

8.Z jakich produktów finansowych 
korzystasz?

0 10 20 30 40

A.tylko gotówka

B.Konto bankowe – obsługa w 
placówce

C.Konto bankowe – obsługa 
przez Internet

D.Karty kredytowe

8A.Z jakich produktów finansowych 
korzystasz - porównanie grup 

różniących się wiekiem.

Ogółem Gr II Gr I



11 
 

 

Dość oczywistym jest też fakt, iż osób zaciągających zobowiązania np. w formie pożyczek, kredytu oraz zadłużonych jest 

najwięcej w grupie o najwyższych dochodach miesięcznych – kwestia formalnej zdolności kredytowej – patrz: wykresy nr 

9.  

10. Biorąc pod uwagę demograficzną charakterystykę badanych „Młodych” głównymi zajęciami są podjęte studia 61% 

oraz praca zawodowa 38%. Podjęto próbę ustalenia źródeł uzyskiwanych przychodów. Najczęściej wymienianymi są: 

środki otrzymywane od rodziców, własna praca, stypendia oraz inne źródła. Z zaprezentowanego poniżej zestawienia 

wynika dość oczywisty i przewidywalny trend: 

- osoby studiujące w najwyższym stopniu zależne są od środków otrzymywanych od rodziców, system stypendialny 

pozwala być samodzielnym całkowicie tylko nielicznej grupie badanych, dla 2% badanych stanowi ponad połowę 

miesięcznych przychodów. Studenci powszechnie „dorabiają”. 

- większość badanych, bo 65% całej grupy, ponad połowę swoich przychodów uzyskuje z własnej pracy, dotyczy to  

w szczególności osób z grupy II – pracujących oraz „dorabiających” w czasie studiowania – patrz: wykresy 10 i 10A. 

  

A.500zł-
1000zł

28%

B.1000zł-
1500zł 

25%

C.1500zł-
2000zł

19%

D.Powyżej 
2000zł

28%

9.Budżet miesięczny - przecietnie

0 10 20 30 40 50

A.500zł-1000zł

B.1000zł-1500zł

C.1500zł-2000zł

D.Powyżej 2000zł

9A.Budżet miesięczny - porównanie 
grup Zaciągających zob i 

Zadłużonych

Zadłużeni Zaciąg Ogółem

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0,1 0,2 0,3 0,5 60-80% 90-100%

Li
cz

b
a 

an
ki

e
to

w
an

yc
h

% budżetu

10.Źródła pochodzenia środków finansowych

A.Od rodziców
B.Stypendia
C.Własna praca, itd.
D.Inne



12 
 

 

 

 

11. Wydatkową część budżetów badanych obrazuje poniższe zestawienie  

 

 

12. Przeanalizowano również poziom samooceny własnych kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi 

finansami. Z pozyskanych danych w zrealizowanym badaniu wynika, że dobre mniemanie o swoich umiejętnościach 

przejawia zdecydowana większość respondentów – wysoko ocenia swoje kompetencje 12%, dobrze 32% i w stopniu 

wystarczającym 35%. Tylko 18% ma świadomość swoich braków, a 3% badanych ocenia swoje wiedzę i umiejętności 

jako niedostateczne – patrz: wykresy nr 12.  
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Samoocena ta zmienia się istotnie w wyniku gromadzenia doświadczeń związanych z podejmowaniem rzeczywistych 

decyzji finansowych. Świadomość braków wzrasta do 24% u zaciągających zobowiązania i radykalnie rośnie u osób 

doświadczających sytuacji zadłużenia, tu świadomość braków pojawia się już u 42% respondentów, a skrajna ocena 

niedostateczna u 17% zadłużonych. Co ciekawe, wiek badanych generalnie nie różnicuje sposobu samooceny 

kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. 

13. Samoocena poziomu własnych kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi finansami jest pochodną 

działań edukacyjnych, w jakich badani dotychczas uczestniczyli. W obszarze edukacji w środowisku domowym, to 

dominującą i raczej powszechną we wszystkich grupach strategią rodziców było zachęcanie dzieci do samodzielnego 

zarobkowania i oszczędzania oraz kieszonkowe. Na podstawie przeprowadzonego badania trudno ocenić na ile były to 

świadome  

i systematyczne działania rodziców np. precyzyjnie ustalone zasady kieszonkowego, a na ile tylko ogólna „niepisana” 

polityka rodziny w zakresie przekazywania dzieciom pieniędzy. Wątpliwość tą wzbudza informacja o aktywnym włączaniu 

dzieci w planowanie ważniejszych wydatków i podejmowanie rodzinnych decyzji. W całej grupie 1/4 badanych przyznała, 

że uczestniczyła w planowaniu poważniejszych wydatków rodz innych, w grupie zadłużonych już tylko 18,4% - patrz: 

wykres nr 13A.  

 

A.Wysoka
12%

B.Dobra
32%

C.Wystarcza
jąca
35%

D.Świadom
y braków

18%

E.Niedostateczna
3%

F.Brak
0%

12.Samoocena kompetencji w 
zarządzaniu finansami osobistymi -

cała grupa

0 10 20 30 40 50

A.Wysoka

B.Dobra

C.Wystarczająca

D.Świadom braków

E.Niedostateczna

F.Brak

12A.Samoocena kompetencji -
porównanie grup zaciągających 

zob. - zadłużónych

Zadłużeni Zaciąg Ogółem

0 10 20 30 40 50

Ogółem

Zaciąg

Zadłużeni

13A. Edukacja ekonomiczna w domu rodzinnym

C-rodzice zachęcali mnie do samodzielnego
zarobkowania i oszczędzania

B-dostawałem regularne kieszonkowe,
którym mogłem dowolnie gosp.

A-wspólnie planowaliśmy poważniejsze
wydatki



14 
 

Drugim środowiskiem wychowawczym, przed którym stawia się oczekiwania w zakresie edukacji finansowej jest szkoła. 

Powszechne, krytyczne głosy dotyczące braku oferty zajęć związanych z zarządzaniem finansami osobistymi, nie 

znajdują potwierdzenia w uzyskanych wynikach badań. Aż 45% badanych twierdzi, że na którymś etapie nauki 

uczestniczyła w przydatnych zajęciach edukacji ekonomicznej. Jest to istotne z perspektywy szczegółowych analiz 

efektywności tego typu działań8, podkreślających konieczność intensyfikacji działań o charakterze systematycznym, 

długotrwałym oraz przede wszystkim dostosowanym do wieku uczestników – patrz: wykres 13B.  

 

 

 

 

14. Postulat konieczności stałego inwestowania w kompetencje w zakresie zarządzania finansami, szczególnie wśród 

osób młodych, jest absolutnie oczywisty – deklaruje go 91% badanych. Można wręcz mówić o rodzaju „mody”, np. m.in. 

popularność wyspecjalizowanych blogów finansowych, wydawnictw. Należy poddać w wątpliwość, na ile jest to postawa 

o charakterze deklaratywnym w ramach tzw. „poprawności”, a na ile faktyczne zapotrzebowanie na konkretną wiedzę, 

trening kompetencji – patrz: wykres nr 14.  

 

 

                                                             
8 Metaanaliza efektywności programów edukacji ekonomicznej: „The Effect of Financial Literacy and Financial Education on 
Downstream Financial Behaviors". Nefe.org http://www.nefe.org/what-we-provide/primary-research/effect-of-financial-
literacy-on-financial-behavior.aspx 
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15. Osoby zainteresowane własną edukacją wskazują różne preferowane przez siebie formy doskonalenia. 

Zdecydowanie najczęściej są to formy aktywne, jak warsztaty 40% i e-learning 20%, ale także tradycyjne, jak wykłady  

i wydawnictwa drukowane – patrz: wykres nr 15.  

 

 

 

16. Powszechna i kompleksowa edukacja ekonomiczna, w szczególności osób młodych, jest chyba jedynym sposobem 

ograniczenia zagrożeń związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych. Respondenci wskazują, jako preferowane 

aktywne formy uczenia się , takie jak:  e-learning, warsztaty, poszukiwanie wiedzy w Internecie. Wątpliwości czy nie jest 

to tylko deklaracja  wzbudza fakt, że jedynie  16% badanych potrafiło rozpoznać, podać  choćby  jedno znane im  źródło 

internetowe spośród najbardziej popularnych blogów finansowych – patrz wykres nr 16. 

 

 

 

17. Badani mają świadomość, że współcześnie nie da się funkcjonować bez podejmowania decyzji dotyczących 

zaciągania zobowiązań finansowych. Jednak ich stosunek jest zróżnicowany. Najliczniejszą grupę, bo 49% wszystkich 

badanych stanowią osoby, dla których pożyczanie jest „smutną koniecznością”, 1/3 badanych dostrzega wysokie ryzyko 

zadłużania się, a 3% badanych uznaje taką strategię wręcz za naganną. Tylko 18% badanych dostrzega pełną 

racjonalność zaciągania zobowiązań i są to osoby o najwyższym poziomie świadomości i kompetencji finansowych – 

patrz: wykresy nr 17.  
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Ponadto, niezbyt entuzjastyczny  stosunek do pożyczania pieniędzy zarysowuje się wśród osób zadłużonych, „smutną 

koniecznością” jest dla 54% a „wielce ryzykownym” dla 33%. Co istotne, osoby z młodszej grupy wiekowej częściej widzą 

pożyczanie jako racjonalne działanie. Decyduje zapewne o tym „młodzieńczy optymizm” i brak osobistych, negatywnych 

doświadczeń w analizowanym zakresie, które pojawia się wraz z upływem czasu.   

 

18. Traktując pożyczanie pieniędzy nawet, jako „smutną konieczność”, badani różnicują zasadność takich działań z 

perspektywy celu, na jaki zaciągane są zobowiązania. Za zdecydowanie uzasadnione, uważają zaciąganie zobowiązań 

na sfinansowanie zakupu środków trwałych np. mieszkania - 88,8% wszystkich badanych, a w przypadkach wystąpienia 

zdarzeń losowych, kryzysowych np. poważna choroba - 79% badanych. Stosunkowo często dopuszczają także 

możliwość zapożyczania się, w trudnej sytuacji osób bliskich - 47% oraz dla sfinansowania ważnych wydarzeń życiowych 

np. wesela - 45,7% badanych. Zdecydowanie negatywnie odnoszą się do zapożyczania się na cele rekreacyjne - 71,5%, 

uzupełnianie bieżącego budżetu -  60% oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 53,5%. W swych ocenach badani 

zaprezentowali zdecydowanie postulatywny, pożądany stosunek do podejmowania ryzyka zapożyczania się, nie zawsze 

jednak w życiu realizowany tak z powodów obiektywnych, niski poziom oszczędności Polaków, jak i subiektywnych, 

indywidualnych. Osoby zadłużone częściej niż pozostałe grupy badanych uzasadniają pożyczanie w przypadkach 

zdarzeń losowych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dla uzupełnienia budżetu domowego. Wiek 

badanych nie różnicuje zasadniczo stosunku do pożyczania – patrz: wykresy nr 18.  
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Każda decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, w szczególności wyższej wartości, jest wynikiem subiektywnej, 

często bardzo emocjonalnej oceny „pożyczkobiorcy”. Postulat racjonalności tego typu decyzji, z gruntu słuszny, pozostaje 

jednak tylko „pobożnym życzeniem”. Dzieje się tak i ze względów sytuacyjnych poprzez zdarzenia losowe, kryzysowe, 

wymagające natychmiastowego poniesienia nakładów finansowych – np. choroba, ale i ze względów subiektywnych – 

osobowościowych kredytobiorcy. Indywidualna hierarchia wartości i priorytetów życiowych, złożoność motywów oraz 

mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za podejmowanie działań finansowych powoduje, że każda konkretna 

decyzja jest wypadkową wielu czynników i okoliczności. Patrząc z perspektywy obserwatora, także i wierzyciela, wiele 

decyzji kredytowych jest niezrozumiałych, wręcz negatywnie ocenianych.  

19. Lista „dziwnych” zakupów na kredyt, z którymi zetknęli się badani okazała się bardzo długa i zróżnicowana. 

Znalazły się na niej finansowanie różnych zdarzeń życiowych i uroczystości rodzinnych, np. wyprawienie świąt i prezenty 

na święta, zorganizowanie 18. urodzin, komunia św. dziecka, pierścionek zaręczynowy, wystawne wesele, wyprawka 

dziecka do szkoły, ale i opłacenie kosztów pobytu psa w hotelu dla zwierząt. Wśród dziwnych zakupów finansowanych 

pożyczonymi środkami wymieniono również: ciągnik bez silnika, gry komputerowe, kupno czołgu, łodzi, konia, psa 

rasowego, pająka, kupno kosiarki, jachtu, quadów, ale i posągu transformera, domku dla lalek. Spora grupa 

kredytowanych, dziwnych wydatków dotyczyła inwestycji w własny wygląd i zdrowie, np. tabletki odchudzające, operacja 
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plastyczna, proteza zębów, okulary, implanty piersi, zakup sprzętu do manicure, kredyt na wyjazd do Brazylii do znachora, 

aparat ortodontyczny oraz działań rekreacyjnych, np. na wakacje, wczasy, wycieczkę zagraniczną, lot balonem, rejs 

dalekomorski. 

 

Wnioski: W obszarze rzeczywistości finansowej oraz przekonań i nawyków w zarządzaniu finansami osobistymi wskazuje 

się na preferencje zdalnych kanałów kontaktów z bankiem i zanikające przywiązanie do gotówki wśród „Młodych”. Wśród 

zadłużonych, preferencje do płatności gotówką wynikają przede wszystkim z trudności przy realizacji rozliczeń na 

rachunku bankowym, w sytuacji zajęć komorniczych środków przez wierzycieli. Zdiagnozowano niespójność pomiędzy 

wysoką samooceną „Młodych” w zakresie ich dobrego zarządzania finansami osobistymi a brakiem aktywności 

finansowej, wynikającej ze znikomej pracy własnej na rzecz studiowania. Samoocena zmienia się w wyniku gromadzenia 

doświadczeń związanych z podejmowaniem decyzji finansowych. Dom rodzinny jest pierwszym źródłem kształtowania 

kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi finansami, uzupełnienie stanowią zajęcia podczas toku kształcenia. 

Pewnym zaskoczeniem może być generalnie pozytywna ocena tych oddziaływań dokonana przez badanych. 

Młodzi są raczej sceptycznie nastawieni do zaciągania poważniejszych zobowiązań – jako „smutną konieczność 

życiową” traktuje pożyczanie pieniędzy 49% wszystkich badanych, 1/3 badanych dostrzega wysokie ryzyko zadłużania 

się, a 3% badanych uznaje taką strategię wręcz za naganną. Tylko 18% badanych dostrzega pełną racjonalność 

zaciągania zobowiązań i są to osoby o najwyższym poziomie świadomości i kompetencji finansowych. 
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III. Osobiste doświadczenia związane z zaciąganiem zobowiązań i ich obsługą. 

 

 Zarządzanie pieniędzmi jest współcześnie powszechną i oczywistą koniecznością cywilizacyjną. Możliwości  

i udogodnienia wynikające z operowania pieniędzmi wirtualnymi, często pożyczanymi, nawet nie do końca świadomie, 

np. w ramach posiadanego limitu kart kredytowych, płatniczych czy debetowych - posiada 83% badanych. Jest to powód, 

by traktować wydawanie pieniędzy jako czynnością rutynową, wręcz automatyczną, która nie wymaga głębszych refleksji, 

czy uruchamiania poważniejszego procesu decyzyjnego. Staje się to przyczyną wielu problemów, w szczególności  

u osób, które bezrefleksyjnie wykorzystują posiadane limity do czasu wyczerpania się posiadanych zasobów, objawiające 

się odrzuceniem transakcji w bankomacie czy jeszcze dramatyczniej, w terminalu POS podczas realizacji codziennych 

zakupów. 

20. Odmiennym jest świadome podejmowanie zobowiązań, mające swój cel, mniej lub bardziej sprecyzowany, i 

ustalony w czasie harmonogram spłaty, określający wielkość ponoszonych kosztów obsługi zobowiązania. To , czy 

zobowiązanie ma charakter poważnego obciążenia zależeć może od wysokości pożyczanej kwoty. Jest to kwestią 

względna, indywidualna, zależna od zasobności pożyczającego. Dla celów badania prowadzonego w środowisku osób 

młodych, przyjęto, że jako poważne zobowiązania będą taktowane te zaciągane na kwotę powyżej 1000zł. Wobec 

powyższych założeń, stwierdza się, że zobowiązania przekraczające kwotę 1000 zł, zaciągało w ciągu ostatniego roku 

prawie 1/3 badanych, tj. 27,9%.  

 21. W badaniu podjęto próbę przyjrzenia się procesowi przygotowania decyzji oraz przebiegu obsługi zobowiązania. 

Dominującą strategią przygotowania decyzji jest rozmowa w gronie bliskich i znajomych. Trend tej pojawia się we 

wszystkich wyróżnionych grupach. Najmocniej u młodszych respondentów, prawdopodobnie ze względu na niższą 

zdolność kredytową i większą zależność finansową od rodziców – patrz: wykresy nr 21.  

 

Bliscy i znajomi są dla badanych kluczowym środowiskiem udzielającym wsparcia w różnych aspektach życia. Należy 

jednak poddać w wątpliwość, że przy generalnie niskim poziomie wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa, bliscy 
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są najbardziej kompetentnym źródłem fachowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami. Osoby zaciągające 

zobowiązania najchętniej poszukują informacji w Internecie, ale też najbardziej korzystają z przekazów reklamowych. 

Trudno jednoznacznie ocenić, czy fakt, że tylko 14% badanych korzysta z fachowego doradztwa finansowego uznać 

należy za poziom optymalny. Optymistyczny jest fakt, iż fachowego doradztwa poszukuje się najczęściej przy zaciąganiu 

zobowiązań długoterminowych, o czym można  wnioskować pośrednio, biorąc pod uwagę cel pożyczanych pieniędzy, iż 

są to kredyty na zakup mieszkania. Niestety, inne czynniki i elementy procesu decyzyjnego, nawet przy mniejszych, ale 

licznych zobowiązaniach mogą narażać pożyczającego na poważne problemy. 

22. Głównym kryterium wyboru konkretnego produktu finansowego jest jego niski koszt – najważniejszy dla 62% 

badanych. W drugiej kolejności respondenci zwracają uwagę na ewentualne ryzyko związane ze swoim wyborem. 

Najprawdopodobniej jest to efekt dyskusji nad problemem tzw. „frankowiczów”. W dalszej kolejności istotna jest marka 

produktu, najczęściej kojarząca się z wyższa ceną oraz parametry użytkowe takie jak łatwość, wygoda dostępu, o co 

zabiegają dziś konsumenci i zapewnia je większość instytucji finansowych – patrz: wykresy nr 22.  

 

Należy podkreślić, że analizując kryteria wyboru konkretnego produktu finansowego u osób już zadłużonych wyraźnie 

widać, że preferowali oni oprócz niskich kosztów, produkty łatwo dostępne i szybko osiągalne, niekoniecznie bezpieczne 

i markowe. 

0 10 20 30 40 50 60 70

A.Łatwość dostępu

B.Szybkość, wygoda

C.Niski koszt usługi/produktu

D.Ewentualne ryzyko

E.Marka instytucji/produktu

22.Na co zwracasz szczególną uwagę 
dokonując wyboru produktu?

0 10 20 30 40 50 60 70

A - łatwość dostępu

B - szybkość, wygoda

C - niski koszty usługi/produktu

D - ewentualne ryzyko

E - marka instytucji/produktu

22A.Na co zwracasz szczególną uwagę dokonując wyboru produkt?

Zadłużeni Zaciąg Ogółem



21 
 

23. Wypracowanie optymalnej decyzji dotyczącej 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego wymaga wielu 

działań oraz podstawowej wiedzy. W badaniu podjęto 

próbę jej zweryfikowania jej  poprzez konkretne pytanie 

dotyczące umiejętności rozszyfrowania skrótu RRSO - 

elementarnego parametru opisującego rozważany produkt 

finansowy – pojawia się już praktycznie w większości 

reklam. Pytanie nie dotyczyło rozumienia szczegółowych 

zasad wyliczania tego wskaźnika, ale samą tylko 

znajomość skrótu. Niestety, tylko 31% ogółu badanych 

potrafiło poprawnie rozszyfrować skrót RRSO. Może to 

poddawać w wątpliwość rzetelność i wiarygodność bardzo 

optymistycznej samooceny własnych kompetencji w 

zakresie zarządzania finansami osobistymi (dla przypomnienia 44% badanych oceniło swe kompetencje jako wysokie i 

dobre, 35% jako wystarczające). Pozytywnym może być natomiast fakt, że poziom tej wiedzy wzrasta w starszej grupie 

wiekowej, gdzie 48% potrafi poprawnie rozszyfrować skrót RRSO – patrz: wykres nr 23.  

 

24. Mimo licznych kampanii medialnych, wciąż 

niepokojąco utrzymuje się od wielu lat w Polsce 

nieodpowiedzialna postawa osób zaciągających 

zobowiązania finansowe, tzn. podpisywanie umów bez 

zapoznania się z jej treścią. Do tego faktu przyznaje się 

aż 44% ogółu badanych. Dzieje się tak pomimo 

ogromnych wysiłków i nakładów instytucji publicznych, 

prywatnych i non profit. Na szczególną uwagę zasługuje 

kampania Narodowego Banku Polskiego „Przeczytaj 

zanim podpiszesz”, która dąży do podwyższenia 

odpowiedzialności i świadomości prawnej w Polsce. 

Niestety postawę taką prezentują jednocześnie osoby 

aktualnie zaciągające zobowiązania jak i już zadłużone. 

Zmianę powyższego odejścia budzić może jedynie to, że w młodszej grupie wiekowej tendencja ta minimalnie zmienia 

się na korzyść - z umowami kredytowymi nie zapoznaje się 37,4% badanych – patrz: wykres nr 24.  

 

 

 

 

25. Osoby, które w ostatnim roku zaciągały zobowiązania finansowe powyżej kwoty 1000 zł poprzedzały swoją decyzję, 

oprócz działań przedstawionych na wykresie nr 21, konkretnymi czynnościami optymalizującymi wybór. Najczęściej 

było to przegląd i analiza alternatywnych ofert, wynikająca z faktu, iż istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny 

wybór produktu jest cena (wykres nr 22). Tendencja ta najwyraźniej pojawia się w młodszej grupie wiekowej oraz u osób 

już zadłużonych poszukujących tanich alternatyw. Tylko 35,5% badanych obliczało swoją zdolność kredytową , a jedynie 

24,9% zasięgało fachowej porady i dotyczyło to sytuacji zaciągania najpoważniejszych i długoterminowych zobowiązań 

mieszkaniowych – patrz: wykres nr 25. 
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26. Świadomość powstałego zobowiązania, także ryzyka związanego ze spłatą nakazuje stworzenie i posiadanie planu 

obsługi, w szczególności w sytuacji awaryjnej. Osoby zaciągające poważniejsze zobowiązania najczęściej 

optymistycznie zakładają, że potrafią pozyskać pieniądze z pracy własnej lub poprzez podjęcie dodatkowej pracy, co 

deklaruje 55,2% oraz poprzez racjonalizację swoich wydatków w 44%. Na wypadek problemów z obsługą zobowiązań 

planują wykorzystanie swoich rezerw i oszczędności (pod warunkiem ich posiadania) – 23,5%. Raczej ostatecznymi 

strategiami radzenia sobie z ewentualnymi problemami jest pożyczka na spłatę zadłużenia – 13% i sprzedaż lub oddanie 

w zastaw cennych przedmiotów 6,5% - patrz: wykresy nr 26. 
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Strategie te nieco inaczej prezentują się w grupie osób już zadłużonych, gdzie w pierwszej kolejności zakłada się zdobycie 

dodatkowych środków, w drugiej kolejności pożyczenie pieniędzy na spłatę zagrożonego zobowiązania - 44% oraz 

wyprzedaż posiadanych przedmiotów - 24% badanych zadłużonych. Optymizm osób zaciągających zobowiązania, 

poparty realnymi działaniami, nawet szczególnymi wysiłkami, znajduje odzwierciedlenie w informacji dotyczącej bieżącej 

i systematycznej obsługi zaciągniętych zobowiązań.  

 

27. Większość posiadających zobowiązania, bo 89%, 

opłaca je bez opóźnień. Fakt ten warto podkreślić, gdyż 

publikowane systematycznie dane w Biurach Informacji 

Gospodarczej o tzw. „nierzetelnych dłużnikach”  

(2-2,5 mln) może powodować błędne wrażenie absolutnej 

powszechności problemu. Osoby zadłużone, rejestrowane 

w BIG InfoMonitor w analizowanej grupie wiekowej między 

18  a 34 rż. stanowią tylko 5,63 % tej populacji, pozostali 

obsługują swoje zobowiązania terminowo. W badaniu, do 

problemów z obsługą zobowiązań przyznało się 11% 

respondentów, i co istotne, nie wystąpiła istotna różnica w 

grupach wydzielonych według kryterium wieku – patrz: 

wykres nr 27.  

 

 

28. Problemy dotyczące spłaty zobowiązań kredytowych dotyczyły najczęściej konieczności zmiany priorytetów w 

związku z pojawieniem się nowych wydatków - 42% oraz trudności dochowania terminów spłaty - 38%. Dla  21,5% 

poddanych badaniu stwierdza się, że zdecydowane pogorszenie sytuacji finansowej było powodem czasowego 

zaprzestania obsługi – patrz: wykres nr 28.  

 

Z bardziej szczegółowej analizy wynika, że problemy osób już zadłużonych dotyczą w szczególności terminowości 

regulowania swoich zobowiązań oraz konieczności ciągłej zmiany priorytetów w związku z pojawieniem się nowych 

wydatków, co utrudnia im wyjście z zadłużenia. 
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29. W sytuacji problemów dotyczących bieżącej obsługi posiadanych zobowiązań, większość badanych deklarowała 

podejmowanie różnych działań zaradczych oraz poszukiwanie pomocy. Tylko 7% respondentów pozostawiała sprawy 

swojemu biegowi, nie poszukiwała żadnego rozwiązania ani pomocy. Najpopularniejszą strategią działania było 

pożyczanie pieniędzy u bliskich i znajomych – jako główną strategię deklarowało 35% badanych. Około 1/4 badanych, w 

sytuacji problemów, posiłkowało się zaciąganiem kolejnych pożyczek lub wykorzystywaniem posiadanego limitu 

debetowego. Aż 17% badanych korzystało z usług finansowych „parabankowych”. Podobnie liczna grupa, jako strategię 

dominującą, wybierała negocjacje z wierzycielami. Co istotne, najbardziej konstruktywną strategię radzenia sobie w 

problemie, tj. wypracowania ugody z wierzycielami, najczęściej deklarowały osoby z grupy już zadłużonych – patrz: 

wykres nr 29. 

 

 

 

30. Ostatnia część badania skupiła się na grupie osób posiadających już zaległe zobowiązania finansowe powyżej 200 

zł, niespłacane od 60 dni, czyli spełniające kryteria tzw. „ryzykownego klienta”, który decyzją wierzyciela może zostać 

zgłoszony do jednego z Biura Informacji Gospodarczej. W badanej grupie było to 38 osób - 5% z całości badania. Biorąc 

pod uwagę małą liczebność tej próby, z ostrożnością podchodzić należy do prezentowanych wyników – patrz: wykres nr 

30. 
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Generalnie, osobom zadłużonych często zarzuca się bierność lub podejmowanie nieadekwatnych strategii zaradczych. 

Problem ma szczególne znaczenie ze względu na wiek badanych – osób młodych, które dopiero rozpoczynają dorosłe 

życie oraz zmaganie się z ewentualnymi problemami finansowymi. 

 

31. Biorąc pod uwagę specyfikę zastosowanego w badaniu narzędzia – ankiety z zaproponowanymi odpowiedziami do 

wyboru – trudno jednoznacznie ocenić, czy uzyskane wyniki odzwierciedlają rzeczywiste działania badanych, czy są 

tylko ich opiniami, co należałoby zrobić. Analiza przedstawia, że dominującym działaniem osób zadłużonych jest 

poszukiwanie wsparcia ekonomicznego - 41%. Interesujące, zarazem budzące wątpliwość, co do wiarygodności, są 

deklaracje poszukiwania pomocy psychologicznej - 21%, w grupie wsparcia - 20% czy telefonie zaufania - 6%. Faktem 

jest, że w Internecie funkcjonują fora i grupy wsparcia dla osób doświadczających problemów zadłużenia – patrz: wykres 

nr 31A.  

 

32. Optymistyczne nastawienie w obliczu pojawiających się problemów ze spłatą zaległych zobowiązań prezentuje 1/3 

zadłużonych, co w głównej mierze wynikać może z młodego wieku respondentów. Postawę mającą na względzie 

świadomość problemu, zagrożeń oraz konsekwencji deklaruje 61% badanych. Nastawienie pesymistyczne, rezygnacyjne 

prezentuje 9% badanych zadłużonych. Budzi to obawy, szczególnie ze względu na specyfikę zagrożeń i szkód jakie taka 

postawa powoduje dla życia9 i zdrowia osób zadłużonych (młodych) a przede wszystkim ich rozwo ju i szans wyjścia  

z zadłużenia – patrz: wykres nr 32. 

                                                             
9 KG Policji statystyki samobójstw: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze 
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33. Potrzeba pomocy psychologicznej deklarowana (postulowana) jest w szczególności przez osoby zadłużone, co 

może być konsekwencją świadomości złożonych okoliczności popadnięcia w zadłużenie. Doświadczanie problemów 

zadłużenia wiąże się z licznymi konsekwencjami, kosztami natury psychologicznej trudnej sytuacji – stresem zadłużenia. 

Z badań prof. T. Zaleśkiewicza10 wynika, że sytuacji zadłużenia towarzyszą najczęściej obawy i poczucie zagrożenia 

(uczucie lęku, strachu oraz wstydu). W przeprowadzonym badaniu, oprócz wskazanych uczuć, badani deklarowali często 

pojawiającą się złość, żal i poczucie winy. U części badanych dominowało poczucie bezradności oraz zobojętnienie. Ma 

to istotne znaczenie dla podejmowanych działań naprawczych – określając wybór strategii radzenia sobie – patrz: wykres 

nr 33. 

 

 

 

                                                             
10 T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, 2011, PWN. 
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34. Dominująca, realistyczna postawa wobec 

problemów zadłużenia skłania ponad połowę badanych 

do refleksji na temat potrzeby zmiany dotychczasowej 

strategii działania. Dotyczy to w szczególności starszej 

grupy respondentów. Niestety, prawie połowa badanych 

nie widzi takiej potrzeby. Są to głównie młodsi 

respondenci, co zdaje się potwierdzać, że 

doświadczenie, refleksja przychodzi z czasem i jest 

wynikiem trudnych bolesnych doświadczeń osobistych – 

trudniej uczyć się na błędach innych. 

Świadomość potrzeby zmiany strategii działania oraz 

potrzeby poszukiwania pomocy (wykres nr 34) w sytuacji 

zadłużenia nie musi przekładać się wprost proporcjonalnie 

na stworzenie konstruktywnego planu naprawczego. Powszechnie stwierdzane w zachowaniu osób zadłużonych 

destruktywne strategie radzenia sobie (ukrywanie, ucieczka, bierność) można traktować, jako niedojrzałe formy radzenia 

sobie ze stresem zadłużenia. W takich sytuacjach, sprawnie działające psychologiczne mechanizmy obronne dłużnika, 

pozwalają mu przez pewien okres racjonalizować, bagatelizować problemy lub przyjmować postawę totalnego 

sceptycyzmu i pesymizmu.  

 

 

35. Brak wiedzy na temat, gdzie i na jakich warunkach 

można uzyskać pomoc, może być poważna barierą dla 

tych, którzy  uświadomili sobie  potrzebę zmiany i 

poszukiwania pomocy.. Analiza ofert wsparcia dla osób 

zadłużonych, które pojawiają się w Internecie, przedstawia 

prosty ich podział na usługi typowo finansowe 

„oddłużeniowe”, najczęściej kosztowne lub różne formy 

wzajemnego wsparcia osób tzw. ”poszkodowanych”, 

promujące działania roszczeniowe i antywindykacyjne – 

patrz: wykres nr 35.  

 

 

36. Ostatnim elementem badania, pozornie wykraczającym poza ściśle ekonomiczny/finansowy aspekt opisu 

rzeczywistości osób młodych była próba zidentyfikowania postawy życiowej respondentów. Jest to o tyle ważne, że z 

jednej strony jej charakter może mieć istotny wpływ na stosunek do pieniędzy oraz sposób gospodarowania posiadanymi 

zasobami. Z drugiej strony dostępne źródła11, w tonie wręcz katastrofizującym, wskazują na groźne zjawiska i trendy 

społeczno-kulturowe zachodzące w tzw. pokoleniu Y. Dla celów badania przygotowano zwięzłe charakterystyki 

wyróżnianych najczęściej postaw12 młodych osób. W przeprowadzonym badaniu poproszono respondentów o wybór 

jednej, z którą najbardziej się identyfikuje. Mając świadomość ograniczeń, wynikających z samej metody badania tak 

złożonego tematu jak postawa życiowa, zdecydowano się zaprezentować pozyskane dane dla celu całościowego 

                                                             
11 Polityka 13.10.2019, Newsweek 11/2017, R. Pawlicka, NBP 2016. 
12 R. Pawlicka, NBP, prezentacja podczas podsumowania Akademii Dostępne Finanse, maj 2016 r.  
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możesz poszukiwać pomocy?



28 
 

postrzegania badanej problematyki. Co więcej, subiektywne odpowiedzi respondentów na temat postaw wobec finansów 

nie w pełni potwierdzają negatywne wnioski zawarte w innych, dostępnych źródłach – patrz: wykres nr 36.   

 

Uczestnicy badania najczęściej identyfikują się z postawą B „tradycyjną” – ceniącą stabilność i porządek, budowaną wokół 

uniwersalnych wartością takich jak miłość rodzina, przyjaciele – pełny opis w załączniku. Co ważne, nie odnotowano 

istotnej różnicy tej preferencji w grupach różniących się wiekiem. Drugą w kolejności liczby wyborów była postawa C 

„sceptycyzmu, zabarwionego wręcz pesymizmem”. Jest ona wynikiem rozczarowania otaczającą rzeczywistością oraz 

perspektywami na przyszłość. Częściej przejawiali ją starsi uczestnicy badania z grupy II – posiadający większe 

doświadczenie życiowe aniżeli młodsi respondenci. Młodsze pokolenie w sposób dość oczywisty dominowało w grupach 

D - optymistów stawiających na swój rozwój oraz E „kreatywnych, otwartych, eksploratorów świata”. Raczej zaskakującą 

jest stosunkowo mała popularność postawy typu A „beztroskiego imprezowicza” i to w obu grupach wiekowych pokolenia 

Y, któremu tak często przypisuje się właśnie preferowanie takich wzorców życiowych – patrz: wykres nr. 36. 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A.Imprezowicze

B.Tradycjonaliści przywiązani do rodziny

C.Sceptyczni pesymiści

D.Optymiści stawiający na swój rozwój

E.Kreatywni, otwarci

36A.Deklarowana postawa życiowa - porównanie grup różniących się 
wiekiem

Ogółem II grupa I grupa



29 
 

Rzetelne ustalenie szczegółowych zależności pomiędzy prezentowaną filozofią życia a różnymi aspektami aktywności  

w zakresie zarządzania osobistymi finansami, choć interesujące, nie stanowiło przedmiotu niniejszego opracowania.  

 

Wnioski: osobiste doświadczenia związane z zaciąganiem zobowiązań i ich obsługą potwierdzają wcześnie jsze wnioski 

o zależności finansowej od rodziców i uzależnienie przy podejmowaniu decyzji finansowych od opinii najbliższego 

otoczenia. Mając na względzie ogólny poziom wiedzy finansowej wśród polskiego społeczeńs twa, wątpliwość budzi 

kompetentność fachowych porad. Decyzje finansowe podejmowane są przez prymat kosztów kredytu, łatwego dostępu i 

szybkiego otrzymania zobowiązania finansowego.  

„Młodzi” prezentują wysoką samoocenę  własnych kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi finansami.  Niestety 

jej rzetelność może budzić wątpliwości – aż 69% badanych nie potrafiło poprawnie rozszyfrować skrótu RRSO, 

elementarnego parametru opisującego rozważany produkt finansowy. Trudno więc zakładać, że osoby te  rozumieją 

szczegółowe zasady wyliczania tego wskaźnika i potrafią z niego korzystać przy podejmowaniu decyzji.  

Swoisty  „tradycjonalizm” badanych ma też negatywne konsekwencje w postaci jakby dziedziczenia starych, złych 

nawyków. Aż 56% badanych „Młodych” przyznaje, że nie czyta treści umów dot. zawieranego zobowiązania, nawet 

długoterminowego, tylko co trzecia osoba obliczała swoją zdolność kredytową przed podjęciem decyzji, a jedynie 24,9% 

zasięgało fachowej porady i dotyczyło to najczęściej sytuacji  długoterminowych zobowiązań mieszkaniowych.  

Optymistyczne nastawienie prezentowane przez badanych skłaniające ich do  aktywności, przedsiębiorczości oraz 

poszukiwania wsparcia finansowego u najbliższych powoduje, że pomimo przejściowych trudności /do czego przyznaje 

11% badanych/ zdecydowana większość radzi sobie,  regulując zobowiązania na bieżąco. W badanej grupie osób 

zadłużonych było 4,9%, czyli na poziomie zbliżonym do danych ogólnopolskich dla tej kategorii wiekowej /wg. danych 

BIG InfoDług 5.63%/. 

 

Konkluzja 

Przeprowadzone badanie ukazuje duże zróżnicowanie poziomu świadomości ekonomicznej osób „Młodych”. 

Zdecydowana mniejszość badanych prezentuje dojrzały i odpowiedzialny stosunek do własnych finansów, inwestuje w 

stały rozwój swych kompetencji. Niestety większość „Młodych” jakby nie nadąża za wyzwaniami współczesności – 

bagatelizują zagrożenia, trzymają się tradycyjnych wzorców, popełniając błędy poprzednich pokoleń.  

Wielkim wyzwaniem staje się zatem równoważenie stwierdzonej dysproporcji – poprzez podejmowanie adekwatnych  

i systematycznych działań edukacyjnych adresowanych  dla tej właśnie grupy wiekowej. 
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