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Rodzina to jedna z najważniejszych wartości dla współczesnych Pola-

ków. Czy rozmawiamy z najbliższymi o tak ważnych kwestiach jak budżet 

domowy? Czy w te rozmowy włączamy nasze dzieci? W jaki sposób uczymy 

je zarządzania własnymi  fi nansami? 

Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy „Finanse rodzinne” 

odpowiada na wszystkie zadane powyżej pytania. Nasza analiza pokazuje, 

że w zaciszu domowym o sprawach fi nansowych rozmawia 63% 

Polaków. Oczywiście ten odsetek jest znacznie większy w rodzinach, które 

mają na utrzymaniu jedno lub kilkoro dzieci (85%). Jednak prawie połowa 

z nas w ogóle nie rozmawia z dziećmi o fi nansach. Swoje pociechy uczy-

my zarządzania fi nansami przede wszystkim poprzez włączanie je w zaku-

py i porównywanie cen (19%), o domowym budżecie z dziećmi rozmawia 

co piąty z nas (19%), a część badanych zachęca dzieci do odkładania zgro-

madzonych pieniędzy (17%).  

Jednym ze sposobów uczenia dzieci gospodarowania pieniędzmi jest 

przekazywanie im kieszonkowego.  W Polsce praktykuje to co trzecia 

osoba mająca na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Kwoty otrzymywane 

przez najmłodszych są wprawdzie niewielkie, w większości nie przekra-

czają 50 zł, ale zarządzanie nawet takim portfelem stanowi cenną naukę 

na przyszłość. 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 10 lat realizuje program 

Moje Finanse, w ramach którego uczy młodych ludzi podstaw związanych 

z fi nansami. Dotychczas program dotarł do ponad 1 100 000 uczniów 

i 16 700 nauczycieli. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że po to, 

by nasze dzieci umiały zarządzać fi nansami w dorosłym życiu,  konieczne 

są działania nie tylko w szkołach, ale także w środowisku nam najbliż-

szym - naszych domach.

                            
                                                  Krzysztof Kaczmar

                                                                    Prezes Zarządu 

                                                Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy



CELE BADANIA

PRÓBA

TECHNIKA ZBIERANIA DANYCH

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCA

Celem badania jest poznanie opinii i zachowań Polaków w odniesieniu do zarządzania 
budżetem w ich gospodarstwach domowych oraz zaangażowania dzieci 
w rozporządzanie fi nansami. 

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 lat 
(n=1010 wywiadów), spośród której w części pytań wyodrębniono grupę osób mających 
na utrzymaniu dziecko lub dzieci  do 18. roku życia (n=253 wywiadów).

Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interviews), 
w ramach wielotematycznego badania CAPIBUS. 
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Informacje o badaniu



Czy w Pana/Pani gospodarstwie domowym rozmawiacie Państwo 
o sprawach finansowych (budżet domowy, oszczędzanie, inwestowanie)?
Ogół badanych, n=1010

Rozmowy o finansach

Tak 63% Nie 37%

Tak 85% Nie 15%

Tak 56% Nie 44%

Osoby  mające na utrzymaniu dziecko 
lub dzieci do 18. roku życia, n=253

Osoby niemające na utrzymaniu dziecka 
lub dzieci, do 18. roku życia n=757
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Rozmowy o fi nansach
Czy w Pana/Pani gospodarstwie domowym rozmawiacie Państwo
o sprawach finansowych (budżet domowy, oszczędzanie, inwestowanie)?

Ogół badanych, n=1010



Podejmowanie decyzji finansowych
Kto w Pana/Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w sprawie większych wydatków 
(np. zakup drogiego sprzętu RTV, AGD lub wyposażenia domu)?

Ogół badanych, n=1010

26%od 1001 do 1500 zł
n= 325 50%

24% 58%do 1000 zł
n=226

25% 58%od 1501 do 2000 zł
n= 190

49% 40%powyżej 2000 zł
n=265

Kto w Pana/Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w sprawie większych wydatków 
(np. zakup drogiego sprzętu RTV, AGD lub wyposażenia domu)?
Ogół badanych, n=1010

Podejmowanie decyzji finansowych

dochód na osobę 
w gospodarstwie 
domowym

podejmuję decyzje wspólnie 
z innymi domownikami

51%
sam podejmuję decyzje

32%
trudno powiedzieć

17%
ogół



Dzieci a fi nanse
W jaki sposób uczy Pan/Pani dziecko zarządzania finansami? 

Osoby mające na utrzymaniu dziecko lub dzieci do 18. roku życia, n=253 (możliwość wielokrotnego wyboru)W jaki sposób uczy Pan/Pani dziecko zarządzania finansami? 
Osoby mające na utrzymaniu dziecko lub dzieci do 18. roku życia, n=253 (możliwość wielokrotnego wyboru)

Dzieci a finanse

19% angażuję dziecko w zakupy 
i porównywanie cen w sklepie

19%

17%

dziecko uczestniczy w rozmowach 
na temat domowego budżetu 

zachęcam dziecko do odkładania 
zgromadzonych pieniędzy 

7% dziecko posiada własne konto 
lub subkonto w rachunku rodziców

49% nie rozmawiam z dzieckiem 
o finansach 



Kieszonkowe
W jaki sposób Pana/Pani dzieci dysponują pieniędzmi?

Osoby mające na utrzymaniu dziecko lub dzieci do 18. roku życia, n=253

W jaki sposób Pana/Pani dzieci dysponują pieniędzmi?
Osoby mające na utrzymaniu dziecko lub dzieci do 18. roku życia, n=253

Kieszonkowe

dochód na osobę w gospodarstwie domowym

powyżej 1500 zł, n= 67od 1001 do 1500 zł, n= 95do 1000 zł, n= 91ogół

dziecko otrzymuje kieszonkowe

moje dziecko regularnie otrzymuje kieszonkowe,
z którego pokrywa wszystkie swoje potrzeby

moje dziecko regularnie otrzymuje kieszonkowe, z którego 
pokrywa swoje drobne potrzeby, do większych dopłacam 

dziecko nie otrzymuje kieszonkowego

dziecko nie otrzymuje kieszonkowego - dostaje pieniądze 
na wszystko, czego potrzebuje 

dziecko nie otrzymuje kieszonkowego - dostaje pieniądze, 
kiedy uważam to za stosowne 

dziecko w ogóle nie otrzymuje kieszonkowego

35%

12%

23%

65%

15%

24%

26%

23%

6%

17%

77%

14%

35%

28%

45%

13%

32%

55%

15%

18%

22%

39%

19%

20%

61%

18%

17%

26%



Kieszonkowe
Ile miesięcznie dziecko otrzymuje kieszonkowego?

Ile miesięcznie dziecko otrzymuje kieszonkowego?

Kieszonkowe

17%
powyżej 100 złod 51 do 100 zł 

26%57%
do 50 zł




