
„Pieniàdze trzymane w domu

zawsze si´ na coÊ rozchodzà”

„My ˝yjemy raczej dniem dzisiejszym”

„Ludzie generalnie nie planujà, 

bo nie ma z czego”

„Nie ma co ustalaç celów,

jak co chwila coÊ si´ wali”

„Przy chorobie cz∏owiek nie liczy si´ z wydatkami,

swoje – wyda, po˝yczy – wyda,

nie liczàc, skàd odda”

„WpaÊç w d∏ugi jest bardzo ∏atwo,

a wyjÊç bardzo trudno”

„Sadzajà ci´ przy stertach papierów

i siedzisz jak osio∏.

Cz∏owiek musi z prawnikiem usiàÊç”

P
o∏owa ludzi w Polsce boryka si´ na co

dzieƒ z podobnymi problemami. WÊród

nich ponad 9 milionów to osoby doros∏e

o niskich dochodach, ale aktywnie poszukujàce

poprawy w∏asnych warunków ˝ycia. Osoby te

jednak rzadko oszcz´dzajà, bo „nie ma z czego”.

„˚yjà z dnia na dzieƒ”, bo nie wierzà, ˝e sà w sta-

nie zrealizowaç jakiekolwiek cele w przysz∏oÊci.

Z drugiej strony, cz´sto po˝yczajà, aby poradziç

sobie ze spadajàcymi nagle „jak grom z jasnego

nieba” kryzysami finansowymi lub aby kupiç na

raty dobra trwa∏ego u˝ytku, nie liczàc si´ z konse-

kwencjami podj´tych zobowiàzaƒ. W ich prakty-

kach oszcz´dnoÊciowych, po˝yczkowych nie ma

planu, strategii. Ta grupa spo∏eczna jest zmuszo-

na do tworzenia w∏asnych praktyk i strategii finan-

sowych metodà prób i b∏´dów. Bioràc pod uwa-

g´ jej skromne zasoby, bardzo cz´sto p∏aci za to

niebagatelnà cen´, ograniczajàc szanse popra-

wy swoich warunków ˝ycia. Czy mniej zamo˝ni sà

skazani na niestabilnà sytuacj´ finansowà, ponie-

wa˝ majà skromne dochody? Czy odpowiednia

edukacja jest w stanie zmieniç ten stan rzeczy?

„[edukacja finansowa] mo˝e dopomóc w zaszczepieniu ludziom wiedzy finansowej niezb´dnej do tworze-

nia bud˝etów gospodarstw domowych, inicjowania planów oszcz´dzania i podejmowania strategicznych

decyzji inwestycyjnych. Takie planowanie finansowe mo˝e dopomóc rodzinom w sprostaniu zobowiàza-

niom terminowym i maksymalizacji ich dobrobytu w d∏ugim okresie, szczególnie cenne jest zaÊ dla tych po-

pulacji, których nasz system finansowy tradycyjnie nie obs∏uguje w sposób dostateczny”

(Alan Greenspan, 2002)

Edukacja finansowa to:

• szerzenie wiedzy, rozwijanie umiej´tnoÊci i wykszta∏canie pozytywnych nawyków potrzebnych do umie-
j´tnego zarzàdzania pieniàdzem przy uwzgl´dnieniu celów wyznaczonych na przysz∏oÊç 

• ∏àczenie elementów edukacji ekonomicznej i krzewienia przedsi´biorczych postaw ˝yciowych – co wià-
˝e si´ nie tylko z przekazywaniem umiej´tnoÊci wyboru odpowiednich us∏ug finansowych, ale tak˝e
z uÊwiadamianiem, dlaczego warto planowaç swoje finanse 

• wi´ksza stabilizacja sytuacji finansowej osób o niskich dochodach

• przepustka do dobrego zarzàdzania posiadanymi Êrodkami finansowymi, a tak˝e korzystania z us∏ug ban-
kowych przez doros∏ych i m∏odzie˝

• stabilizacja sytuacji makroekonomicznej poprzez podnoszenie niskiego poziomu oszcz´dzania w spo∏e-
czeƒstwie
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Edukacja finansowa nie by∏a do tej pory porusza-

na w Polsce w kontekÊcie osób o niskich docho-

dach. Jest to obszar bardzo zaniedbany. W niniej-

szym opracowaniu chcielibyÊmy przedstawiç wy-

niki eksperymentalnego projektu „Edukacja 
finansowa dla osób o niskich dochodach”, który

ukaza∏ du˝y potencja∏ edukacji finansowej w po-

prawie praktyk zarzàdzania finansami oraz ogól-

nie we wspieraniu rozwoju rodzin o niskich docho-

dach w Polsce. W podsumowaniu niniejszego

opracowania chcielibyÊmy podzieliç si´ tak˝e

przemyÊleniami na temat strategii dystrybucji

edukacji finansowej w Polsce, do których zainspi-

rowa∏y nas badania w terenie, dyskusje w eks-

perckiej grupie roboczej i wreszcie pilota˝ wypra-

cowanych narz´dzi edukacji finansowej.

Diagnoza potrzeb
na edukacj´ finansowà w Polsce1 

O
ko∏o po∏owa ludzi w Polsce ˝yje

w ubóstwie bàdê jest nim zagro˝ona.

Oznacza to, ˝e dysponujà oni docho-

dami na tyle niskimi, ˝e w przypadku wystàpienia

serii nag∏ych wydatków ich poziom ˝ycia drama-

tycznie si´ obni˝a. WÊród nich ponad 9 milionów

to osoby doros∏e o niskich dochodach, ale aktyw-

nie poszukujàce poprawy w∏asnych warunków

˝ycia. Stanowi to oko∏o 5 milionów gospodarstw

domowych. Rozmiar grupy docelowej jest nieba-

gatelny, zwa˝ywszy na to, ˝e typowa rodzina re-

prezentujàca t´ grup´ ma powa˝ne luki w edu-

kacji finansowej. 

1. Poni˝szy rozdzia∏ bazuje na badaniu jakoÊciowym na temat potrzeb na edukacj´ finansowà wÊród osób o niskich dochodach w Polsce, któ-
re zosta∏o zrealizowane przez Centrum Mikrofinansowe latem 2004 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie obejmo-
wa∏o 11 zogniskowanych wywiadów grupowych oraz 23 pog∏´bione wywiady indywidualne z osobami o niskich dochodach. Wyniki badaƒ
jakoÊciowych zosta∏y wsparte analizà iloÊciowà przy wykorzystaniu danych wtórnych. Szczegó∏owy raport z badania jest dost´pny na
www.edufin.org.pl.

Badania pokazujà, ˝e najwa˝niejszymi zagadnieniami edukacji finansowej wÊród gospodarstw domowych

w Polsce sà: d∏ugofalowe planowanie finansów domowych; systematycznoÊç w oszcz´dzaniu; zarzàdza-

nie sytuacjami kryzysowymi i racjonalne po˝yczanie; podstawy dzia∏ania i oferty instytucji finansowych.

Poni˝szy wykres dobrze obrazuje fakt, ˝e rodziny o niskich dochodach zarzàdzajà swoimi drobnymi Êrodka-

mi w sposób bardzo reaktywny, niesprzyjajàcy zabezpieczeniu stabilnej przysz∏oÊci. Wi´cej ni˝ po∏owa tych

gospodarstw domowych jest zad∏u˝ona, a fakt oszcz´dzania deklaruje mniej ni˝ jedna piàta. 
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Strategie finansowe gospodarstw domowych w Polsce

Grupy okreÊlone w odniesieniu do linii ubóstwa na poziomie dochodu netto na osob´ w wysokoÊci 563 z∏. Pierwsza
grupa to gospodarstwa, które osiàgajà dochody na osob´ poni˝ej 50% wysokoÊci linii ubóstwa, druga pomi´dzy
50 a 100%, trzecia pomi´dzy 100 a 150%, oraz czwarta powy˝ej 150%. Opracowanie w∏asne na podstawie
Czapiƒski i Panek (2003) Diagnoza Spo∏eczna.
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D∏ugofalowe planowanie
finansów domowych

Powszechnie wyst´puje niech´ç do planowania

swoich finansów i bardzo krótki horyzont przyjmo-

wany przy zarzàdzaniu swoimi zasobami. WÊród

doros∏ych uczestników warsztatów z edukacji fi-

nansowej (WEF) przeprowadzonych w ramach

projektu blisko 30% ˝yje z dnia na dzieƒ bez ˝adne-

go planowania, a tylko 9% wychodzi z planowa-

niem poza okres jednego miesiàca. Brak planowa-

nia d∏ugofalowego ma swoje êród∏o w przeÊwiad-

czeniu, ̋ e posiadane Êrodki sà tak niewielkie, ̋ e nie

ma sensu zawracaç sobie nimi g∏owy. Tym samym

pieniàdze „rozdrabniajà si´” na ró˝ne sprawunki,

co powoduje, ˝e znaczna cz´Êç rodzin nie jest

w stanie samodzielnie finansowaç zarówno wydat-

ków zwiàzanych z wydarzeniami nag∏ymi, jak

i przewidywalnymi w d∏u˝szej perspektywie czasu. 

SystematycznoÊç w oszcz´dzaniu
Znakomita wi´kszoÊç ubogich gospodarstw do-

mowych jest przeÊwiadczona o tym, i˝ gromadze-

nie oszcz´dnoÊci jest w ich przypadku niemo˝liwe,

bo mogà zgromadziç jedynie bardzo ma∏e sumy.

JednoczeÊnie przeznaczajà oni lwià cz´Êç swoje-

go bud˝etu na sp∏at´ wzi´tych wczeÊniej po˝y-

czek. G∏ównym êród∏em takiej negatywnej posta-

wy jest nieumiej´tnoÊç trzymania si´ wczeÊniej

wyznaczonych celów oszcz´dnoÊciowych i brak

odpowiednich narz´dzi oszcz´dnoÊciowych. Nie-

udane próby oszcz´dzania w przesz∏oÊci pot´gujà

niech´ç wobec oszcz´dzania.

Zarzàdzanie sytuacjami kryzysowymi
oraz racjonalne po˝yczanie

WÊród osób o niskich dochodach istnieje przeko-

nanie o niemo˝noÊci przygotowania si´ na nag∏e

wydatki, czego przyk∏adem jest znikomy odsetek

uczestników WEF, którzy posiadajà jakàkolwiek re-

zerw´ na „czarnà godzin´”. Brak sprawowania

pe∏nej kontroli nad domowymi finansami powo-

duje, ˝e gospodarstwa domowe o niskich docho-

dach bardzo cz´sto po˝yczajà z nieformalnych

êróde∏ w sposób spontaniczny, bez g∏´bszej ana-

lizy ryzyka sp∏aty. Prowadzi to do wielu ubocznych

efektów w d∏u˝szym terminie.

Podstawy dzia∏ania instytucji
finansowych i ich oferty

Osoby o niskich dochodach znajà ofert´ rynkowà

w sposób bardzo wyrywkowy, nie zdajàc sobie

sprawy z szerokiej gamy us∏ug finansowych. Bank

cz´sto kojarzy si´ im tylko z kredytem. Znikome ko-

rzystanie z formalnych us∏ug finansowych i niezro-

zumienie mechanizmów dzia∏ania instytucji finan-

sowych prowadzi do ograniczonego zaufania do

banków i innych instytucji finansowych. 44%

uczestników WEF nie ufa formalnym instytucjom fi-

nansowym. Zaufanie jest wyraênie wy˝sze wÊród

uczestników dysponujàcych troch´ wi´kszymi do-

chodami i korzystajàcych cz´Êciej z us∏ug finanso-

wych.

Odpowiedê na potrzeby
– pakiet edukacyjny

„Zaplanuj swojà przysz∏oÊç”

P
akiet edukacyjny „Zaplanuj swojà przy-

sz∏oÊç” odpowiada na podstawowe

potrzeby w zakresie edukacji finansowej

wÊród osób o niskich dochodach w Polsce. „Za-

planuj swojà przysz∏oÊç” zawiera materia∏y do

prowadzenia warsztatów z edukacji finansowej

(WEF) i zosta∏o stworzone z myÊlà o organiza-

cjach, które majà potencja∏ krzewienia edukacji

finansowej wÊród osób o niskich dochodach2. Pa-

kiet zosta∏ stworzony wspólnie z reprezentantami

grupy docelowej3. WEF wprowadzajà osoby o ni-

skich dochodach w praktyczne zagadnienia

edukacji finansowej ich codziennego ˝ycia oraz

majà za zadanie przekonaç uczestników warszta-

tów do celowoÊci planowania w∏asnych finan-

sów domowych i systematycznego oszcz´dzania.

Uczestnicy koƒczà zaj´cia z opracowanym pla-

nem finansowym dla swoich rodzin, który jest wy-

nikiem po∏àczenia wszystkich elementów przed-

stawionych na wykresie poni˝ej. 

2. Dlatego poza scenariuszami zaj´ç i instrukcjami, jak przygotowaç WEF i trenerów, zawiera on kompendium wiedzy z edukacji finansowej,
podstawowe informacje o teorii i praktyce nauczania doros∏ych, wytyczne co do adaptacji podstawowego modu∏u na potrzeby ró˝nych
grup odbiorców oraz materia∏y wspomagajàce ewaluacj´ warsztatów. 

3. Pilota˝ warsztatów z edukacji finansowej z grupà docelowà projektu zosta∏ przeprowadzony w okresie marzec-czerwiec 2005 roku i mia∏ na
celu sprawdzenie w praktyce wypracowanych narz´dzi edukacyjnych „Zaplanuj swojà przysz∏oÊç”. Przyczyni∏ si´ w du˝ej mierze do udosko-
nalenia ostatecznego pakietu do prowadzenia WEF. W ramach pilota˝u warsztaty ukoƒczy∏o 262 uczestników w 28 grupach warsztatowych
w szeÊciu województwach. 92% uczestników, którzy ukoƒczyli warsztaty, deklarowa∏o dochody netto na rodzin´ ni˝sze ni˝ 2000 z∏otych mie-
si´cznie (47% dochody ni˝sze od 1000 z∏). Wi´kszoÊç WEF odby∏a si´ w Êrodowiskach ma∏omiasteczkowych i wiejskich. Pilota˝ objà∏ zarówno
osoby doros∏e, jak i m∏odzie˝ szkolnà i studentów. Na WEF zosta∏o zaproszonych oko∏o 550 osób, na pierwszych zaj´ciach pojawi∏o si´ 321
osób, a warsztaty ukoƒczy∏y 262 osoby. Ró˝norodne metody ewaluacji zastosowane w trakcie pilota˝u pozwoli∏y na dok∏adnà diagnoz´ po-
trzeb uczestników, analiz´ satysfakcji oraz, co najwa˝niejsze, ewaluacj´ wp∏ywu WEF na myÊlenie o swoich finansach i ich praktyki finanso-
we. Szczegó∏owy raport z ewaluacji pilota˝u znajduje si´ na www.edufin.org.pl.

3



Zaj´cia prowadzone sà metodà warsztatowà

zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu technik

nauczania doros∏ych. Grupy warsztatowe nie

przekraczajà 20 osób. Pozwala to na skuteczny

przekaz i zmian´ postaw zarówno u doros∏ych, jak

i wÊród m∏odzie˝y. Uczestnicy sami tworzà w∏asne

studium przypadku, na którym omawiajà po-

szczególne zagadnienia, uczàc si´ tak˝e od sie-

bie nawzajem. Zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci

wprowadzajà jednoczeÊnie w swoje „prawdziwe”

˝ycie, pracujàc na materia∏ach pomocniczych

w ramach pracy domowej. Dope∏nieniem jest wi-

zyta studyjna w lokalnych instytucjach finanso-

wych, która pozwala zdobyç praktyczne do-

Êwiadczenie w zakresie wyboru formalnych us∏ug

finansowych, a tak˝e prze∏amaç nieufnoÊç wo-

bec instytucji finansowych i zweryfikowaç nega-

tywne stereotypy. 

„Zaplanuj swojà przysz∏oÊç”
w praktyce

W
EF spotka∏y si´ z entuzjastycznym od-

biorem przez uczestników. Wysoka

frekwencja na zaj´ciach (82% przy-

by∏ych na pierwsze zaj´cia, ukoƒczy∏o WEF)

Êwiadczy niewàtpliwie o du˝ej satysfakcji i pozy-

tywnym postrzeganiu wartoÊci WEF przez uczestni-

ków. Ma to tym wi´ksze znaczenie, ˝e reprezen-

tanci tej grupy spo∏ecznej majà ogólnie negatyw-

ny stosunek do uczenia si´. Wszyscy uczestnicy,

którzy ukoƒczyli warsztaty, uznali je za u˝yteczne,

co t∏umaczyli:

• ciekawà i potrzebnà tematykà, której potrzeby

wczeÊniej sobie nie uÊwiadamiali – „Podczas

çwiczeƒ przerobiliÊmy rzeczy, nad którymi si´ nie

zastanawiamy w codziennym ˝yciu, teraz b´d´

bardziej Êwiadoma”;

• praktycznym wymiarem WEF, w czasie których

uczestnicy sami wypracowywali rozwiàzania –

„To taka otwarta oferta: ka˝dy bierze, co mu

potrzeba”;

• dobrze dobranymi poszczególnymi tematami,

które pod koniec po∏àczy∏y si´ w jednà spójnà

ca∏oÊç – „Ca∏okszta∏t da∏ do myÊlenia”;

• warsztatowà formà zaj´ç, która pozwoli∏a po-

znaç innych ludzi i uczyç si´ od siebie nawzajem

– „CoÊ si´ dzia∏o, by∏a to okazja do wyjÊcia z do-

mu, oderwania si´ od czarnych myÊli, spotkania

ludzi borykajàcych si´ z podobnymi proble-

mami”.

Nowa wiedza
i umiej´tnoÊci

Plan finansowy
dla swojej rodziny
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W∏asne doÊwiadczenia ˝yciowe, praktyki finansowe, poziom edukacji finansowej

urealnianie celów, planowanie finansowe i czynniki sukcesu
przy wprowadzeniu planów w ˝ycie

po˝yczanie "z g∏owà", us∏ugi kredytowe,
pu∏apki zwiàzane z kredytem i prawa konsumenckie

us∏ugi oszcz´dnoÊciowe i ich wybór
oraz dopasowanie us∏ug do potrzeb

nagle wydatki i zarzàdzanie funduszem
na nag∏e wydatki

sposoby oszcz´dzania poprzez racjonalizacj´ wydatków
i nowe mo˝liwoÊci zwi´kszania dochodów

opracowywanie bud˝etu domowego,
planowanie sezonowoÊci i wydarzeƒ cyklu ˝ycia

Przekonanie do
planowania i oszcz´dzania

wizyta w banku

prace
domowe
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Z pierwszych analiz wyników dotyczàcych post´-

pów w zdobywaniu wiedzy, umiej´tnoÊci i przede

wszystkim zmian w postawach wÊród uczestni-

ków WEF rysuje si´ bardzo obiecujàcy obraz

wskazujàcy, ˝e:

• Edukacja finansowa na podstawowym pozio-
mie dokonuje znaczàcych zmian w myÊleniu
osób z niskimi dochodami o w∏asnych finan-
sach i mo˝liwoÊciach z nimi zwiàzanych. Tkwi

w niej ogromny potencja∏ do stabilizacji sytuacji finan-

sowej osób o niskich dochodach, zwí kszajàc tym sa-

mym ich mo l̋iwoÊci poprawy warunków ˝ycia. 

• WEF rozbudzajà w ludziach potrzeb´ wzi´cia
spraw w swoje r´ce i spe∏niajà tak˝e wa˝nà rol´
w budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

Przed warsztatami dominowa∏a postawa rosz-

czeniowa. Edukacja finansowa uzmys∏awia lu-

dziom, ˝e na drodze do stabilnej przysz∏oÊci oni

sami mogà bardzo sobie pomóc. 

• Podstawowa edukacja finansowa rozbudza
zainteresowanie ofertà us∏ug finansowych
i wzmacnia ÊwiadomoÊç konsumenckà. Kszta∏-

tuje te˝ potrzeb´ adaptacji us∏ug finansowych

dla potrzeb i oczekiwaƒ osób o niskich docho-

dach. Osoby o niskich dochodach zauwa˝ajà,

˝e cz´Êç us∏ug finansowych dost´pnych na ryn-

ku mo˝e im s∏u˝yç jako narz´dzia do zarzàdza-

nia swoimi finansami.

D∏ugofalowe planowanie
finansów domowych

• Uczestnicy uwierzyli, ˝e mo˝na i trzeba plano-

waç swoje finanse w d∏u˝szym okresie, nawet

dysponujàc ograniczonymi zasobami (por. wy-

kres obok). 

• „UÊwiadomi∏am sobie, ile b∏´dów wczeÊniej si´

pope∏nia∏o, przed warsztatami”. Dotychczaso-

wa wiedza i umiej´tnoÊci zosta∏y wzbogacone

o nowe i zebrane w spójnà ca∏oÊç. 

• Uczestnicy zdobyli umiej´tnoÊç wypracowania

planu finansowego na podstawie obecnego

bud˝etu domowego, przewidywanej konstela-

cji wp∏ywów i wyp∏ywów oraz najwa˝niejszych

celów finansowych. 

SystematycznoÊç w oszcz´dzaniu
• „To by∏o dla mnie niezwyk∏e: uÊwiadomi∏am so-

bie, ˝e na drobiazgach mo˝na oszcz´dzaç; za-

wsze wydawa∏o mi si´, ˝e nie warto”. Nastàpi∏

zwrot o 180 stopni w myÊleniu o oszcz´dzaniu.

Wi´kszoÊç uczestników koƒczy∏o WEF z przeko-

naniem, ˝e i oni sà w stanie oszcz´dzaç, oraz ˝e

z ma∏ych kwot mo˝na uzbieraç przydatne sumy. 

• Uczestnicy zwi´kszyli swoje umiej´tnoÊci oszcz´-

dzania poprzez dalszà racjonalizacj´ wydatków.

Znalaz∏o to odzwierciedlenie w bezpoÊrednim

wprowadzeniu pewnych nowych praktyk w ˝y-

cie (oszcz´dzanie na elektrycznoÊci, zak∏adanie

skarbonki, ˝eby oszcz´dzaç na codziennych

sprawunkach, itd.) i konkretne postanowienia

usprawnienia w∏asnych praktyk oszcz´dzania.

Zarzàdzanie sytuacjami kryzysowymi,
racjonalne po˝yczanie

• „Poduszka bezpieczeƒstwa daje mo˝liwoÊç

bezstresowego za∏atwiania nag∏ych wydat-

ków, czyli daje luz psychiczny, tak wa˝ny w dzi-

siejszych czasach”. Prosta metoda zarzàdzania

nag∏ymi wydatkami przedstawiona na WEF

(drobne sumy zasilajàce miesi´cznie fundusz na

nag∏e wydatki, tzw. „poduszk´ bezpieczeƒ-

stwa”) spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem

uczestników i wiele osób deklarowa∏o wprowa-

dzenie jej w ˝ycie. Uczestnicy uÊwiadomili sobie,

˝e bez pewnej stabilizacji bud˝etu domowego

poprzez eliminacje „wycieków” zwiàzanych

z wydatkami nag∏ymi, nie sà w stanie podjàç

próby realizacji swoich celów finansowych. 

• Nastàpi∏ ogólny wzrost deklaracji oszcz´dzania

na cele bardziej „oszcz´dnoÊciowe” jak czarna

godzina i zabezpieczenie staroÊci, a w drugim

przypadku spadek „atrakcyjnoÊci” po˝yczania

w celu ∏atania dziur w bud˝ecie (codziennych

i sezonowych) oraz na przyjemnoÊci (np. waka-

cje) i wzrost zainteresowania finansowania in-

westycji d∏ugoterminowych (jak edukacja dzie-

ci i cz∏onków rodziny, w∏asna dzia∏alnoÊç go-

spodarcza, mieszkanie/dom).
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Na jaki najd∏u˝szy okres
warto planowaç swoje wydatki?



Podstawy dzia∏ania
instytucji finansowych i ich oferty

• Wizyta w banku w czasie WEF prze∏amuje pew-

nà barier´ i sk∏ania osoby mniej zamo˝ne do

analizy dost´pnych us∏ug finansowych przez

pryzmat swoich potrzeb. 

• Du˝ym odkryciem jest, ˝e bank to nie tylko kre-

dytowanie. Uczestnicy zorientowali si´, ˝e inne

us∏ugi finansowe sà w ich zasi´gu. Niektórzy de-

klarowali ch´ç skorzystania z nich w najbli˝szym

czasie.

• WÊród uczestników WEF podniós∏ si´ poziom

teoretycznej wiedzy o us∏ugach finansowych,

w szczególnoÊci oszcz´dnoÊciowych. 

• „UÊwiadomi∏am sobie, ˝e niewiele wiem o swo-

ich prawach i jak ma∏o wiem o bankach”. Wie-

dza na temat posiadanych praw jako konsu-

ment us∏ug finansowych by∏a zupe∏nym odkry-

ciem dla uczestników WEF. Przy niewielkim

wzbogaceniu problematyki praw konsumenc-

kich WEF móg∏by jeszcze skuteczniej przyczyniç

si´ do ochrony konsumenta i bardziej przejrzy-

stego funkcjonowania rynku finansowego. 

Pilota˝ pomóg∏ ulepszyç koƒcowy pakiet,

w szczególnoÊci poprzez po∏o˝enie wi´kszego na-

cisku na realizacj´ planu finansowego i zach´ce-

nie wspó∏ma∏˝onków do wspólnego planowania

finansów domowych. Znacznym zmianom uleg∏a

tak˝e dydaktyka WEF poprzez wzbogacenie

technik nauczania i popraw´ materia∏ów dla tre-

nerów i uczestników.

M∏odzie˝ a edukacja finansowa

P
ilota˝ WEF pokaza∏, ˝e tematyka eduka-

cji finansowej przyjmuje si´ ju˝ wÊród

uczniów trzeciej klasy gimnazjum (14-15

lat). Mimo ˝e program WEF przygotowany dla do-

ros∏ych zosta∏ tylko minimalnie zmieniony na po-

trzeby m∏odzie˝y, osiàgnà∏ on jeszcze lepsze rezul-

taty ni˝ w przypadku doros∏ych. Jest to o tyle wa˝-

ne, ˝e mimo wprowadzenia pewnych wàtków

z edukacji ekonomicznej do programu licealnego

ankieta wype∏niana przed WEF pokaza∏a, ˝e

uczniowie nie mieli praktycznie ˝adnej wiedzy do-

tyczàcej edukacji finansowej (bez wzgl´du na

stopieƒ zamo˝noÊci ich rodzin). M∏odzie˝ wykazy-

wa∏a brak zainteresowania bud˝etem domo-

wym. Dla wi´kszoÊci licealistów, a tym bardziej

gimnazjalistów, oszcz´dzanie kojarzy∏o si´ wy-

∏àcznie z odk∏adaniem od czasu do czasu niewy-

danych pieni´dzy. Co wi´cej, uczniowie przeja-

wiali du˝à sk∏onnoÊç do ryzykownych zachowaƒ

kredytowych – po˝yczka by∏a przez nich upatry-

wana jako êród∏o zasobów pieni´˝nych, które s∏u-

˝à szybkiej realizacji celów finansowych. Nie byli

oni w ogóle Êwiadomi potrzeby oszcz´dzania

w celu zabezpieczenia spokojnej staroÊci.

Modele dystrybucji
edukacji finansowej 

W
ramach projektu skupiliÊmy si´

przede wszystkim na wypracowaniu

odpowiedniej zawartoÊci tematycz-

nej edukacji finansowej i dopasowaniu technik

dydaktycznych. Sprawdzony zosta∏ jeden z wielu

mo˝liwych modeli dystrybucji edukacji finanso-

wej, taki, w którym organizacja dzia∏ajàca na

rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej organizuje niezale˝nie

jednorazowe WEF. 

Niewàtpliwie wachlarz potencjalnych dystrybuto-

rów edukacji finansowej jest szeroki: organizacje

pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz rozwoju lokal-

nego, organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na

rzecz rozwoju lokalnego, samorzàdy, urz´dy pra-

cy, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, instytucje finan-

sowe (banki, organizacje mikrofinansowe, SKOK-i,

towarzystwa ubezpieczeniowe), szko∏y podsta-

wowe i Êrednie, instytucje prokonsumenckie, Ko-

Êció∏ i grupy koÊcielne, lokalni rzecznicy praw kon-

sumenta, media tradycyjne i internetowe, ochot-

nicze organizacje lokalne (typu stra˝ po˝arna,

kó∏ka rolnicze, ko∏a gospodyƒ wiejskich) oraz lo-

kalne autorytety (nauczyciele, so∏tysi, ksi´˝a). Ka˝-

da z tych jednostek ma mocne strony, które pre-

dysponujà jà do krzewienia edukacji finansowej.

Natomiast jest oczywiste, ˝e ˝adna nie b´dzie

w stanie osiàgnàç wiele w pojedynk´. 
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Ponadto wa˝ne jest, by dystrybucja edukacji fi-

nansowej integrowa∏a ró˝ne formy dotarcia do

grupy docelowej i mia∏a d∏ugofalowy charakter.

Niezale˝ny, jednorazowy model dystrybucji edu-

kacji finansowej nie rozwiàzuje wa˝nego wyzwa-

nia, jakim jest wsparcie uczestników WEF przy

wprowadzaniu wypracowanych planów finanso-

wych w ˝ycie po ukoƒczeniu WEF. Znaczna cz´Êç

uczestników potrzebuje dodatkowej zach´ty czy

porady dyscyplinujàcej w zmianie w∏asnych prak-

tyk finansowych. Z drugiej strony, rzadko kiedy

jednostki dystrybuujàce edukacj´ finansowà

w sposób niezale˝ny i jednorazowy majà d∏ugofa-

lowà motywacj´ i Êrodki do kontynuowania us∏ug

edukacyjnych. W tym wypadku nale˝y poszuki-

waç rozwiàzaƒ typu win-win, gdzie wyedukowa-

na osoba przynosi dodatkowe korzyÊci dystrybu-

torowi edukacji finansowej bàdê jego partnerom.

Przyk∏adem takiego rozwiàzania mo˝e byç interes

oÊrodków pomocy spo∏ecznej do wyedukowania

cz´Êci swoich beneficjentów, co pozwoli wy∏à-

czyç spod swojej finansowej opieki najbardziej ak-

tywnych i skierowaç t´ pomoc do bardziej po-

trzebujàcych. Innym przyk∏adem mogà byç insty-

tucje finansowe, dla których bardziej Êwiadomi

potencjalni klienci otwierajà nowe mo˝liwoÊci

zwi´kszenia zysków (por. ramka poni˝ej). 

Instytucje finansowe a edukacja finansowa 

Zapotrzebowanie na us∏ugi finansowe wÊród gospodarstw domowych o niskich dochodach jest równie du-

˝e jak u ca∏ej reszty spo∏eczeƒstwa. Ró˝ny jest tylko charakter tych us∏ug, poniewa˝ muszà one byç za-

adaptowane do zachowaƒ, preferencji i skali transakcji tej grupy docelowej. W d∏u˝szej perspektywie cza-

sowej edukacja finansowa konsumentów us∏ug finansowych na niezagospodarowanym dotychczas seg-

mencie rynku przyniesie korzyÊci dla instytucji finansowych, szczególnie tych, które jako pierwsze aktywnie

w∏àczà si´ w krzewienie edukacji finansowej:

• Pozyskanie nowych klientów – lepsza znajomoÊç us∏ug i produktów finansowych w spo∏eczeƒstwie zwi´k-
sza liczb´ potencjalnych klientów. 

• Budowa postaw m∏odych osób wobec us∏ug finansowych – zainteresowanie us∏ugami finansowymi m∏o-
dych osób, kszta∏towanie postaw sk∏aniajàcych do korzystania z us∏ug finansowych.

• Zwi´kszenie lojalnoÊci klientów – instytucje dzia∏ajàce na rzecz spo∏eczeƒstwa poprzez szerzenie edukacji
finansowej budujà trwalsze relacje ze swoimi klientami. 

• Badanie nowych segmentów rynku – uzyskanie dodatkowych informacji dotyczàcych potrzeb i preferen-
cji mniej zamo˝nych klientów, które sà niezb´dne, aby dopasowaç ofert´ produktowà. 

• Zdobycie przewagi konkurencyjnej – stosujàc innowacyjne podejÊcie zdobycia nowych segmentów ryn-
ku poprzez edukacj´ finansowà. 

Trzy najcz´Êciej spotykane modele anga˝owania si´ instytucji finansowych w szerzenie edukacji finansowej
w ramach swojej strategii rynkowej lub spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu to:

• Model ÊciÊle zintegrowany – w ramach którego edukacja finansowa jest integralnà cz´Êcià zadaƒ perso-
nelu banku. Taki model pozwala na budowanie trwa∏ych relacji z klientami, sprzyja precyzyjnemu zdefi-
niowaniu ich potrzeb, umo˝liwia elastyczne dopasowanie oferty do zmieniajàcych si´ oczekiwaƒ.

• Model równoleg∏y – w ramach którego zostaje stworzona oddzielna komórka w banku, zajmujàca si´
edukacjà finansowà. 

• Model partnerski – w ramach którego us∏ugi edukacji finansowej sà Êwiadczone przez innà organizacj´,
która si´ w tym specjalizuje, na przyk∏ad lokalnà organizacj´ pozarzàdowà. 
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Droga w kierunku
stabilnej przysz∏oÊci

E
dukacja finansowa osób o niskich do-
chodach by∏a do tej pory w Polsce za-
niedbana i na chwil´ obecnà potrzeby

sà ogromne. Ma je 9 milionów ekonomicznie ak-

tywnych doros∏ych osób o niskich dochodach. 

Edukacja finansowa powinna objàç osoby doro-
s∏e i m∏odzie˝. M∏odzie˝ z pewnoÊcià jest bardziej

atrakcyjnà grupà odbiorców, uczy si´ ch´tniej,

szybciej i praca z nià daje wi´ksze perspektywy

w d∏ugim terminie. Z drugiej strony, postawy wo-

bec finansów wynosi si´ z domu. Opuszczenie

w edukacji grupy w wieku 25-45 powoduje, ˝e na-

st´pne pokolenia wyniosà z domu negatywne

postawy. 

Podstawowe warsztaty z edukacji finansowej
da∏y dobry fundament do budowania na nim
bardziej z∏o˝onej wiedzy i umiej´tnoÊci. Zach´co-

ne do uczenia si´ osoby o niskich dochodach wy-

kazujà zainteresowanie kolejnymi etapami, które

powinny si´ skupiç na strategiach zdobywania

nowych êróde∏ dochodów oraz wiedzy i umiej´t-

noÊci doboru us∏ug kredytowych, ubezpieczenio-

wych i oszcz´dnoÊciowych. 

Aby skutecznie krzewiç edukacj´ finansowà, na-
le˝y dostarczaç jà w zintegrowanej formie. Takie

rozwiàzania jak kampania spo∏eczna czy indywi-

dualne doradztwo powinny byç równie˝ wzi´te

pod uwag´ jako rozwiàzania wspomagajàce

prowadzenie warsztatów z edukacji finansowej

w Polsce. 

Istnieje du˝a potrzeba innowacji w obszarze sa-
mowystarczalnych modeli dystrybucji edukacji fi-
nansowej w Polsce. Ze wzgl´du na wielkoÊç gru-

py docelowej muszà byç podj´te dzia∏ania, które

pozwolà osiàgnàç wi´kszà skal´ obj´cia tej grupy

edukacjà finansowà. Edukacja finansowa nie jest

jednorazowà potrzebà. Wi´kszoÊç osób z grupy

docelowej b´dzie potrzebowa∏a wsparcia i do-

radztwa na bie˝àco. Dlatego nast´pnym krokiem

powinno byç wypracowanie samowystarczal-

nych modeli dystrybucji edukacji finansowej, któ-

re zmotywujà jednostki dystrybuujàce edukacj´ fi-

nansowà do d∏ugookresowego dostarczania

us∏ug oraz innowacji udoskonalajàcej ich ofert´.

Na pewno wià˝e si´ to z potrzebà Êcis∏ej wspó∏-

pracy organizacji pozarzàdowych, instytucji pu-

blicznych oraz firm komercyjnych, a w szczegól-

noÊci instytucji finansowych. Po∏àczenie silnych

stron ró˝nych instytucji to niewàtpliwa recepta na

sukces. Wszystkie te instytucje wydajà si´ mieç in-

teres w rozpowszechnianiu edukacji finansowej,

w ramach w∏asnej misji, strategii rynkowej czy

spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Edukacja

finansowa znajduje si´ na styku rozwojowej akcji

spo∏ecznej i rynku, dà˝y do poprawy warunków

bytu mniej zamo˝nych ludzi, jednoczeÊnie podno-

szàc poziom ÊwiadomoÊci rynkowej i si∏y nabyw-

czej. To pozwala ˝ywiç nadziej´, ˝e znajdà si´ me-

chanizmy rynkowe, które pozwolà zapewniç sa-

mowystarczalny byt edukacji finansowej dla osób

o niskich dochodach i m∏odzie˝y w Polsce. 
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