
          

Co drugie dziecko dostaje mniej niż 50 zł miesięcznie 

- w Dzień Dziecka o kieszonkowym, i nie tylko  

 
 
Zbliża się Dzien Dziecka. To dobra okazja aby przypomniec sobie o nieco bardziej dorosłym 
aspekcie, a mianowicie pieniądzach. Często odkładamy rozmowy z dziećmi na później, aż 
przegapiamy moment na wyrobienie właściwych nawyków finansowych. Warto od małego 
włączać dzieci w proces planowania domowego budżetu. Dzięki temu, staną się świadomymi 
konsumentami i w przyszłości będą racjonalnie zarządzać swoim portfelem. Z badań  
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że prawie połowa  z nas nie angażuje  
namłodszych w dyskusje dotyczące domowych finansów.   
 
Jeśli chcemy, by nasze dzieci sprawnie zarządzały swoimi pieniędzmi w przyszłości, musimy uczyć 
je tego od najmłodszych lat, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy 
Citi Handlowy. Od dziecka powinniśmy zaznajamiać je z podstawowymi mechanizmami 
finansowymi, powierzając im drobne kwoty lub  zabierając na zakupy. Tymczasem z naszych badań 
wynika, że kieszonkowe daje swoim dzieciom 1/ 3 rodziców z grupy respodentów.  
 
Jak  uczyć najmłodszych zarządzania budżetem? Przede wszystkim poprzez rozmowę. Niestety, aż 
49 proc. z nas nie włącza swoich pociech w dyskusje na temat finansów, a zaledwie co piąty 
angażuje je w planowanie domowych wydatków. Jeszcze mniej rodziców (17%) zachęca dziecko do 
odkładania pieniędzy, a tylko 7% zakłada konto (lub subkonto) w banku.  
 
Dobrą nauką gospodarowania pieniędzmi i zachętą do oszczędzanie może być np. regularne 
wypłacanie kieszonkowego, nawet gdy jest to symboliczna kwota. Z badań Fundacji Kronenberga 
przy Citi Handlowy wynika jednak, że kieszonkowe daje swoim dzieciom jedynie 35 %rodziców., Z 
drugiej strony aż 15% respondentów deklaruje, że dziecko otrzymuje pieniądze na wszystko czego 
potrzebuje bez konieczności przekazywania mu kieszonkowego. Takie rozwiązanie, nie tylko nie 
uczy zarządzania środkami, ale wręcz przeciwnie prowadzi do wykształcania złych nawyków np. 
nieumiejętności oszczędzania czy rozrzutności.  
 
Sumy wypłacanego dzieciom kieszonkowego bywają różne, najczęściej są to kwoty nie 
przekraczające 50 zł (57 proc.), co czwarty rodzic przeznacza na ten cel od 50 do 100 zł. Dzieci 
otrzymujące co miesiąc więcej niż 100 zł to rzadkość – tak hojnych jest tylko 17 proc. rodziców 
dających swoim pociechom kieszonkowe.  
 
Wczesne wypracowanie nawyku odkładania nawet małych kwot pomoże osiągnąć sukces  
w świadomy planowaniu wydatków w dorosłym życiu Warto uświadamiać dziecku, że ilość pieniędzy 
w naszym posiadaniu nie jest nieograniczona i pokazać, w jaki sposób planujemy wydatki jako 
rodzina. Zabierajmy nasze pociechy do sklepu, pokazujmy, jak porównujemy ceny, niech na tej 
podstawie uczą się racjonalnego podejścia do pieniędzy. .   

 

 
Kontakt dla mediów: 

Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882, e-

mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl 

 

 
 
Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra 

publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane 

przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse 

organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program 



          

zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o 

Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz 

Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi 

Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank 

Handlowy obsługuje  6,8 tys. klientów korporacyjnych i ok. 709 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały 

dystrybucji oraz sieć 46 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku 

Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citi, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom 

Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Dodatkowe we informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy. 

 


