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STRESZCZENIE
Jako główny cel autor niniejszej pracy postawił sobie analizę zjawiska wykluczenia finansowego seniorów, pozostającego w ścisłym powiązaniu z innymi rodzajami wykluczeń, w
tym tego najszerszego, definiowanego jako wykluczenie społeczne. Niekorzystanie przez
osoby starsze z usług finansowych we współczesnym świecie powoduje coraz większe problemy z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie. Postęp technologiczny, za którym znaczna
część seniorów nie jest w stanie nadążyć, wymusza coraz to nowe formy informacji i komunikacji. Wykluczenie osób starszych z kręgu korzystających z co najmniej części usług finansowych, często spycha je na margines, powoduje trudności w realizacji życiowych potrzeb, a
na codzień wymusza np. wyższe opłaty za usługi czy towary łatwiej i taniej dostępne dla innych. Wydaje się, że umiejętnie realizowane programy edukacji finansowej dla osób w wieku
55 lat i więcej (55+) mogą ograniczyć to niepokojące zjawisko. Korzyści z ograniczenia wykluczenia finansowego – innymi słowy z inkluzji finansowej - odniosą zarówno klienci - seniorzy, jak i instytucje finansowe, regulatorzy rynku finansowego, system finansowy państwa, a wreszcie społeczeństwo jako całość. Pytanie: jak skutecznie edukować seniorów, aby
przyniosło to jak najlepsze efekty przyświecało autorowi na każdym etapie pisania tej pracy:
zarówno przy rozpoznaniu problemu, jak i praktykach w tym zakresie – zarówno polskich jak
i międzynarodowych, a także w badaniach i analizie ich wyników.

SŁOWA KLUCZOWE:
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inkluzja finansowa, wiedza finansowa Polaków
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Wstęp
Wykluczenie społeczne osób starszych staje się jednym z najważniejszych problemów
społecznych, a także ekonomicznych współczesnego świata. Najbogatsze kraje zachodniego
świata potrzebowały kilku dekad, aby w pełni dostrzec i zaakceptować fakt starzenia się społeczeństw. Jeszcze sto lat temu zaawansowanej starości dożywali nieliczni, pozostając zwykle
pod opieką młodszych członków rodziny. Średnia długość życia około sześciu pokoleń przed
nami, na początku XIX wieku wynosiła 40 lat; w ciągu stu lat wzrosła do 50 lat dla obu płci 1.
Stały wzrost w populacji osób powyżej 50 roku życia stał się z jednej strony powodem do
dumy, potwierdzając m.in. skuteczność medycyny2, z drugiej jednak spowodował nieznane
wcześniej następstwa ekonomiczne - związane z malejącą liczbą rąk do pracy i rosnącą grupą
emerytów, a także społeczne – związane m.in. z zapewnieniem seniorom godnego i satysfakcjonującego poziomu życia.
Współcześnie coraz większe rzesze seniorów nie nadążają za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi, schodząc – zwykle nie z własnej woli na margines życia społecznego.
Ograniczają ich różnorodne czynniki zdrowotne; warto wspomnieć, że np. aż trzy czwarte
osób powyżej 70 roku życia cierpi na zaburzenia słuchu3. Dodając do tego liczne inne schorzenia np. wzroku czy motoryczne, seniorzy często nie potrafią sprostać wymaganiom związanym z pełnym dostępem do usług finansowych. Stawia ich to w gorszej sytuacji niż osoby
młode – niejednokrotnie płacą więcej za te same usługi, nie mogą równie korzystnie ulokować oszczędności itp. Z drugiej strony wielu seniorów zachowuje doskonałą sprawność intelektualną i tylko splot niekorzystnych okoliczności – np. brak odpowiednich kontaktów (rówieśnicy często napotykają na te same bariery), brak odpowiednich programów czy ofert ze
strony instytucji finansowych nie pozwala im na szersze korzystanie z nowoczesnych udogodnień technologicznych. Ułatwienie im aktywnego starzenia się czyli większej możliwości
korzystania zarówno z rynku pracy, jak i różnorodnego rynku usług, w tym finansowych, mogłoby znacząco poprawić sytuację gospodarczą i zredukować koszty zmian demograficznych.
Włączenie osób starszych do aktywnego życia i ułatwienie im funkcjonowania w świecie finansów oznacza m.in. wyższe wpływy podatkowe oraz niższe świadczenia zdrowotne i eme-
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Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej
w czasach nowożytnych, wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2010, s. 2
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Iwa Kuchciak, Marika Świerszczak, Krzysztof Świerszczak, Monika Marcinkowska, Edukacja finansowa
i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.
11.
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http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_coraz_czesciej,p1287195896 ; Dostęp 29.02.2016
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rytalne (pracujący bądź dorabiający seniorzy, pozostając samodzielnymi, będą mniej korzystali z opieki państwa). To ponadto niższe ryzyko podejmowania przez osoby starsze błędnych decyzji finansowych powodowanych niewiedzą, a co za tym idzie mniejsze koszty społeczne - mniej przypadków popadania w nadmierne zadłużenie itp..
Problem badawczy postawiony został w tej pracy następująco: czy edukacja finansowa jest w stanie ograniczać zjawisko wykluczenia społecznego seniorów we współczesnym świecie, a jeśli tak, to w jaki sposób powinna być prowadzona, aby jej oddziaływanie było najskuteczniejsze. Autor przeszedł kolejno od opisania, przeanalizowania i zdefiniowania pojęć m.in. wykluczenia społecznego i wykluczenia finansowego przez sposoby na
inkluzję finansową, aby na koniec potwierdzić własnymi badaniami najbardziej pożądane z
punktu widzenia seniorów i uczestników rynku finansowego działania, które mogą pomóc
osobom starszym w przełamywaniu barier, pełniejszym korzystaniu z usług bankowych itp., a
wreszcie w lepszym, aktywniejszym starzeniu się. Zaprezentowane wnioski praktyczne mogą
posłużyć do planowania i organizowania przyszłych działań z zakresu edukacji finansowej
skierowanych do osób seniorów.
W rozdziale pierwszym przedstawiona została sytuacja demograficzna krajów najwyżej
rozwiniętych i na ich tle Polski oraz implikacje gospodarcze tego zjawiska, omówione zostały
różne koncepcje wykluczenia społecznego i wykluczenia finansowego, a po ich analizie przyjęte zostały definicje tych pojęć, oszacowana została skala wykluczenia finansowego polskich
seniorów w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej – takie jak np. poziom ubankowienia, opisane zostały też skutki istniejącej sytuacji. W rozdziale drugim znajduje się omówienie badań dotyczących stanu wiedzy finansowej polskich seniorów, ponadto przytoczone
są przykłady inicjatyw edukacyjnych z zakresu podstaw finansów skierowane do osób starszych wraz z próbą oceny ich skuteczności oraz wymienione są przykłady dobrych praktyk
działań na rzecz edukacji finansowej w kilku krajach najwyżej rozwiniętych. Rozdział trzeci
przynosi omówienie badań stanu wiedzy finansowej seniorów, przeprowadzonych przez autora na próbie 100 osób w wieku powyżej 55 lat; w ankietach padły pytania dotyczące samowiedzy, dotychczasowych źródeł wiedzy, preferowanych zagadnień finansowych, które seniorzy chcieliby poznać dogłębniej, preferowanych źródeł wiedzy, a także dodany został test
krótki sprawdzający test, mający na celu zobiektywizowanie wyników. Na koniec przedstawione zostają wnioski - zarówno z analiz teoretycznych, jak i badań praktycznych; największy nacisk położony jest w nich na implikacje pozwalające usprawnić działalność edukacyjną
dotyczącą finansów wśród osób starszych.
5

Dzisiejsi seniorzy rozpoczynając swoje świadome życie nie mogli przewidzieć, jakie
wyzwania ich czekają. Zapewne, gdyby ich wówczas spytać o to, jakich ułatwień pragną, odparliby być może, podobnie, jak sto lat temu domniemani klienci Henry’ego Forda – „chcemy
szybszych koni”4. Tak jak Ford okazał się genialnym technicznym wizjonerem i uruchamiając
produkcję samochodów na masową skalę umiejętnie wzbudził popyt na całkiem nowe, nieznane wcześniej produkty, tak samo dzisiejsi seniorzy powinni przemodelować swój sposób
myślenia m.in. o finansach i bez lęku, z korzyścią dla nich samych stosować nowoczesne
rozwiązania.

4

Sergiusz Prokurat, Niezwykłe początki znanych firm, PWN Warszawa 2015, s. 60.
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1. Wykluczenie społeczne seniorów
Ludzie w nieszczęściu szybciej się starzeją – powtarzał Homer, najstarszy znany z
imienia europejski poeta. Sytuacja ludzi starszych – seniorów w postindustrialnych społeczeństwach jest daleka od ich oczekiwań. Mimo wysiłków rodzin, organizacji społecznych,
państw i wreszcie samych seniorów, często podlegają oni wykluczeniu finansowemu, nie mogąc na miarę swych aspiracji czerpać z cywilizacyjnych dobrodziejstw. Przyczyną wykluczenia finansowego jest często dotykające osoby starsze wykluczenie społeczne. Nieposiadający
zgodnej z wymogami współczesności wiedzy, nieobeznani z technologiami, nierzadko odtrącani na margines z powodów kulturowych seniorzy nieumiejętnie zarządzają własnymi zasobami, głównie kapitałowymi.
Rozdział ten zawiera najpierw omówienie współcześnie zachodzących zmian demograficznych, w tym w szczególności w Unii Europejskiej i w Polsce. Większość krajów rozwiniętych boryka się bowiem z problemem starzenia się społeczeństw. Jest też wśród nich Polska, która na dodatek odnotowuje spadek liczby ludności, który w najbliższych dekadach może się jeszcze pogłębiać. W drugim podrozdziale zdefiniowane zostało pojęcie wykluczenia
społecznego i omówione czynniki, które je determinują. Dalej opisano zależności między
wykluczeniem społecznym i wykluczeniem finansowym, definiując drugie z tych pojęć. Następnie, w czwartym i piątym podrozdziale podjęto próbę oszacowania rozmiarów wykluczenia finansowego polskich seniorów i przeanalizowano skutki istniejącej sytuacji.
1.1. Zmiany demograficzne i ich wpływ na zjawiska społeczne
Jednym z najistotniejszych wyzwań początków XXI wieku jest stały i postępujący
wzrost populacji osób starszych. Najbardziej znaczące zmiany pod tym względem następują
w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej. Nasz kontynent – traktowany
jako całość, bez wyróżniania części unijnej – jako jedyny odnotowuje spadek ludności. Tym
wyraźniej rysują się tendencje demograficzne pokazujące wzrost liczby seniorów. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostatu wskazują, że na początku 2014 r. osoby starsze, liczące powyżej 65 lat stanowiły 18,5 proc. z 506,8 mln mieszkańców 28 krajów Unii
Europejskiej (EU – 28), co oznaczało wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z
poprzednim rokiem i ponad 2 punkty procentowe wzrostu w ciągu dekady5. Wedle prognoz

5

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing ; Dostęp
21.01.2016.
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Eurostatu w 2080 r. na jednego mieszkańca Unii Europejskiej w wieku 65+ przypadać będą
dwie osoby w wieku 15-64 lata, podczas gdy obecnie ta proporcja wynosi 1:4. Szczególnie
dynamicznie zmiany te mają przebiegać w najbliższych dwóch dziesięcioleciach czyli w
okresie, gdy wiek emerytalny osiągać będzie pokolenie powojennego wyżu demograficznego.
Przewidywane tendencje przedstawia poniższy wykres.
Wykres 1: Populacja 28 krajów Unii Europejskiej według głównych grup wiekowych:
rok 2014 i szacunkowe perspektywy 2020-2080 (w proc.)

Źródło: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing ; Dostęp 21.01.2016

Proces starzenia się społeczeństw dotyczy oczywiście także Polski. Zgodnie z danymi
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba ludności Polski na koniec 2013 r. wynosiła
38 mln 496 tys., z czego osoby powyżej 65 roku życia stanowiły 5 mln 659 tys. Odsetek seniorów ma szybko rosnąć; z obecnych 14,7 proc. populacji (2013 r.) do blisko jednej trzeciej
(32,7 proc.) w roku 2050. Wobec prognozowanego ponad 10-procentowego spadku ludności
kraju szacowana liczba osób w wieku 65+ w roku 2050 prawdopodobnie wyniesie aż 11 mln
102 tys.6.
Warto zaznaczyć, że zgodnie ze znaną w demografii zasadą „podwójnego starzenia się
ludności”, przy generalnym procentowym wzroście ludności starszej, w jej ramach najszyb-

6

Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
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ciej rośnie grupa najstarszych7. Widać to wyraźnie na wykresie Eurostatu, gdzie przewidywany w populacji unijnej odsetek osób powyżej 80 roku życia ma wzrosnąć z 5,1 proc. w roku
2014 do 12,3 proc. w roku 2080.
Przedstawione tendencje będą miały istotny wpływ na życie społeczne, w tym na rynek
pracy. Na poniższym wykresie dotyczącym prognozowanych zmian demograficznych w Polsce wyodrębniono grupę w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wyraźnie widać, że stała
tendencja wzrostowa dotyczy jedynie potencjalnych emerytów (kobiet 60+ i mężczyzn 65+).
Trend zmienny wykazuje grupa starsza w wielu produkcyjnym (powyżej 45 roku życia) – po
przewidywalnym spadku w ciągu najbliższych 5 lat następuje wzrost, natomiast zdecydowanie ubywa osób w wieku 18-44 lata oraz najmłodszych, poniżej 17 roku życia. Jak pokazuje
wykres, za niespełna 20 lat na polskim rynku pracy osoby w wieku 45+ mogą stanowić niemal połowę populacji w wieku produkcyjnym, a ponad 26 proc. mieszkańców osiągnie wiek
powyżej 65 lat8.

Wykres 2: Prognoza zmian ludności Polski według głównych grup wiekowych
(w tys. osób)

Źródło: GUS za: Jacek Litwiński, Urszula Sztanderska, Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 10.

7

Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, s. 4.
8
Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa
2014, s. 136.
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Należy zastrzec, że wszelkie powyższe szacunki obarczone są błędem niepewności – na
zmianę struktury wiekowej państw UE znaczący wpływ mogą mieć migracje. Niestabilność
polityczna w krajach Afryki i Azji sprawiły, że w 2015 r. do krajów Unii Europejskiej przybyło ponad 1 mln imigrantów9. Ewentualny wpływ na powolniejsze starzenie się polskiego
społeczeństwa i zahamowanie spadku liczby ludności mogą mieć oprócz migracji rządowe
plany dotyczące repatriacji Polaków z krajów byłego Związku Radzieckiego 10 i społeczna
polityka prorodzinna – m.in. program „Rodzina 500+”11.
Zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i niż demograficzny już obecnie mają wpływ
na gospodarkę. W perspektywie mniejsze i starsze społeczeństwo oznacza mniejszą i starszą
siłę roboczą. Analitycy Komisji Europejskiej przewidują, że potencjalny wzrost PKB per capita Polski po roku 2021 spowolni z 4,7 proc. rocznie do 3 proc. rocznie ze względu na starzenie się społeczeństwa.12 Skutki tej sytuacji dla finansów publicznych będą znaczące: prawdopodobnie nastąpi wzrost kosztów opieki zdrowotnej – z ok. 4 proc. obecnie do 5,4 proc.
PKB w 2060 r. i wzrost kosztów opieki nad ludźmi starszymi z ok. 0,4 proc. obecnie do 1,1
proc. w 2060 r. Łączne koszty polityki zdrowotnej i społecznej państwa mogą zwiększyć się o
2,1 proc. PKB w ciągu niecałych pięciu dekad, co oznaczać będzie konieczność wydatkowania dodatkowych 15 mld euro z budżetu państwa rocznie.13
Jednym ze sposobów złagodzenia wpływu opisanych trendów na gospodarkę wydaje się
być aktywizacja zawodowa ludzi starszych. Należy sięgnąć nie tylko po „wcześniejszych
emerytów” i niepracujących 50-60-latków, ale też po osoby w wieku poprodukcyjnym, z których dziś pracuje jedynie 6 proc. Potrzeba zachowania istniejącej siły roboczej na rynku pracy
sprawia, że aktywizacja seniorów staje się koniecznością14. Polska może w tej kwestii – przynajmniej częściowo – wzorować się na istniejących już rozwiązaniach w niektórych krajach
północnej Europy, gdzie średni wiek przechodzenia na emeryturę jest najwyższy; w przypadku Finlandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii przekracza 63 lata. Jednocześnie w wymienionych krajach stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata wynosi ok. 70 proc., podczas

9

http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 ; Dostęp 26.01.2016.
http://www.rp.pl/Repatrianci ; Dostęp 26.01.2016.
11
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/500-zl-na-dziecko-nie-bedzie-wliczane-do-dochodu/7cjce2; Dostęp
26.01.2016.
12
http://www.worldbank.org/pl/news/opinion/2012/06/14/poland-aging-and-the-economy ; Dostęp
25.01.2016.
13
http://www.rp.pl/artykul/759786-Problemy-wynikajace-ze-starzenia-sie-spoleczenstwa.html#ap-2 ; Dostęp 26.01.2016.
14
Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski, Nowe koncepcje…, op. cit., , s 138.
10
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gdy w Polsce – zaledwie 34 proc.15 Przyczyną wyższego wskaźnika zatrudnienia wśród seniorów są m.in. specjalne programy polegające bądź na subsydiach dla pracodawców zatrudniających osoby starsze – jak w Szwecji, bądź na ulgach podatkowych jak w Danii czy uelastycznieniu czasu pracy jak w Niemczech16.
Samo zwiększanie zatrudnienia osób w późnym wieku produkcyjnym oczywiście nie
rozwiązuje wszystkich ich problemów. Grupa ta potrzebuje też wsparcia w łączeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, np. pomocą z jednej strony dzieciom lub wnukom, z drugiej
– opieki nad jeszcze starszymi 80-90 letnimi rodzicami17. Seniorzy nie są grupą jednorodną –
część z nich boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Według badań Centrum badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2010 r. prawie połowa osób starszych zadeklarowała, że
choć starcza im na codzienne wydatki, to na poważniejsze zakupy muszą oszczędzać. Niewiele mniej przyznało, że żyje skromnie i musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
dostępnymi środkami, a 6 proc. stwierdziło, że żyje biednie i ma problemy z zaspokojeniem
nawet podstawowych potrzeb.18
Dopiero kompleksowe rozwiązanie problemów osób starszych może polepszyć jakość
ich życia, zgodnie z wprowadzoną pod koniec lat 90. XX wieku przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) koncepcją aktywnego starzenia (active ageing). Jest ono rozumiane jako
„proces optymalizacji szans zdrowotnych oraz związanych z uczestnictwem i bezpieczeństwem, w celu polepszenia jakości życia, kiedy ludzie się starzeją”. Oznacza to zachowanie
sprawności fizycznej i możliwości wykonywania pracy zawodowej przez osoby starsze możliwie jak najdłużej, a także ich czynny udział w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturowym i cywilnym19.
Rozwój aktywnego starzenia się jest zależny od warunków otoczenia (czynników zewnętrznych), w których funkcjonują seniorzy. Należą do nich czynniki ekonomiczne (np.
wysokość świadczeń czy aktywność zawodowa), czynniki społeczne (np. stereotypy kulturowe, dostęp do edukacji), czynniki fizyczne (infrastruktura) oraz usługi ochrony zdrowia 20.
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Poprawa warunków edukacji seniorów i odpowiednie nią zarządzanie może istotnie podnieść
jakość ich życia i wspomóc funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyjmując, że funkcja edukacji polega na stałym aktualizowaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności osób dorosłych,
przede wszystkim w zakresie nieobjętym programem szkolnym, a niezbędnym we właściwym
wypełnianiu obowiązków i pełnieniu ról zawodowych i społecznych 21 wydaje się, że wspomaganie seniorów w przyswajaniu podstawowych zasad ekonomii spełnia warunki przedstawionej definicji. Zatem edukacja finansowa powinna być wsparciem dla koncepcji aktywnego
starzenia się.
1.2. Czynniki określające wykluczenie społeczne
Pojęcie wykluczenia społecznego pojawiło się w nauce stosunkowo niedawno – zaczęto
je używać dopiero we wczesnych latach 70. XX wieku. Początek obecnej koncepcji wykluczenia wiązany jest z publikacją Rene Lenoira z 1974 r. p.t. Les exclus. Autor – najprawdopodobniej nieświadomy, że daje początek nowej kategorii pojęciowej – w swoich rozważaniach skupiał się głównie na osobach mieszkających we Francji, które nie współuczestniczyły
ani w rozwoju ekonomicznym ani społecznym22. Lenoir opierał się na terminie autowykluczenia (auto-exclusion), stworzonym wcześniej przez filozofa i tłumacza Philiberta Secretana,
a zawartym w wydanej w 1959 r. książce Sens i bezsens ubóstwa (Sens et non sens de la
pauvrete).
W polskiej literaturze przedmiotu odwołania się do francuskich korzeni datują się dość
późno, jeszcze w 2002 r. badająca to zagadnienie Joanna Grotowska-Leder używała pojęcia
marginalności23. Istniejąca przez pewien czas w publicznych dyskusjach zbitka pojęciowa:
ubóstwo (zmarginalizowanie) – wykluczenie społeczne kryło – zdaniem polskiego socjologa
Kazimierza Frieske – empiryczne i teoretyczne nieporozumienie. „Bieda bywa wprawdzie
korelatem wykluczenia społecznego, które samo z siebie jest zjawiskiem nader amorficznym i
słabo dookreślonym, ale nie jest ani jego warunkiem koniecznym, ani warunkiem wystarczającym” – pisał Frieske w 2010 r. Podobne spostrzeżenia spotykamy u ekonomistki Stanisławy
Golinowskiej, która w 2008 r. twierdziła, iż wykluczenie społeczne nie jest synonimem ubóstwa, to bowiem jest kategorią jednowymiarową, zaś wykluczenie – istotnie bardziej złożoną,
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odwołującą się nie tylko do kategorii ubóstwa, ale także do procesów deprywacji i braku
uczestnictwa w życiu społecznym24.
Znacząca popularyzacja pojęcia wykluczenie społeczne, a w konsekwencji też jego antonimu – włączanie / inkluzja społeczna spowodowane było m.in. przyjęciem Polski do Unii
Europejskiej w 2004 r. Obecne już wcześniej w dyskusji publicznej państw Europy Zachodniej postulaty działań na rzecz grup wykluczonych pierwszy raz dobitnie znalazły miejsce w
oficjalnych dokumentach w Strategii Lizbońskiej z 2000 r.25 Dalekosiężną konsekwencją tych
decyzji było ogłoszenie przez Unię Europejską roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym26. Polska w tym czasie, będąc już pełnoprawnym członkiem struktur unijnych, zobowiązana była podjąć odpowiednie działania. Należały do nich
m.in. zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego, zainspirowanie obywateli i partnerów społecznych do większego angażowania się w walkę z tym problemem27. Według ówczesnych szacunków Eurostatu, wymienionymi zjawiskami najbardziej zagrożone były dwie grupy wiekowe: dzieci i młodzież oraz seniorzy powyżej
65 roku życia.
Szybko rosnąca popularność pojęcia wykluczenia społecznego bynajmniej nie idzie w
parze z powszechną zgoda co do jego znaczenia. Zarówno w polityce, jak i dyskusjach akademickich panuje co najwyżej ograniczony konsensus. Trwają ożywione dyskusje m.in. czy
wykluczenie jest stanem czy procesem oraz czy należy je badać na poziomie koncepcyjnym
czy jedynie dyskursu politycznego28. Uogólnianie tego pojęcia szło w parze z przeniknięciem
z języka francuskiego do angielskiego; pierwotne, dość szczegółowe sformułowania typu „oni
zostali wykluczeni przez grupę z…” zostały zastąpione przez znacznie bardziej ogólne: „wykluczenie społeczne ogranicza szanse życiowe…”. W sensie językowym mieliśmy tu do czynienia z nominalizacją czyli przechodzeniem od czasownika (wykluczyć kogoś) do rzeczownika (wykluczenie)29.
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Skoro zatem trudno o wspólną definicję wykluczenia społecznego, gdyż mamy do czynienia z ich wielością, istotniejszym od tworzenia różnorodnego katalogu będzie wskazanie
dwóch nurtów definicyjnych. Umownie możemy je nazwać węższymi i szerszymi definicjami
wykluczenia społecznego30.
W znaczeniu węższym wykluczenie jest bliskie pojęcia ubóstwa, szczególnie dochodowego i odnosi się w szczególności do osób, które nie mają dostępu do płatnej pracy, bądź
pracują otrzymując bardzo małe wynagrodzenie. Wykluczenie w sensie szerszym odnosi się
do innego zestawu czynników, niż tylko ubóstwa, nierówności dochodowych czy braku zatrudnienia. Pojawiają się w tym przypadku czynniki wielowymiarowe, dotyczące brak zasobów i praw oraz specyficzna dynamika, traktująca wykluczenia jako proces. Proces ten może
polegać na postępującej deprywacji (niezaspokojeniu potrzeb fizycznych bądź psychicznych),
co prowadzi m.in. do naruszania więzi rodzinnych i społecznych. W tym nurcie mieści się
definicja brytyjskiego socjologa Thomasa Humphreya Marshalla, który wykluczenie społeczne opisywał jako brak dostępu i możliwości stosowania praw obywatelskich, nie tylko politycznych i ekonomicznych, ale też socjalnych31.
Powyższe szersze definicje wykluczenia społecznego jak najbardziej mogą dotyczyć
seniorów. Nie mniej trafne – w odniesieniu do grupy osób starszych są definicje młodszych
od Marshalla socjologów. Brytyjczyk Anthony Giddens określał wykluczenie społeczne w
kategorii upośledzenia, którego rezultatem jest pozbawienie jednostki możliwości pełnego
uczestnictwa w społeczeństwie32. Uczestnictwo to nie jest ograniczone do jedzenia, ubrania
czy mieszkania, ale dotyczy też dostępu do innych zasobów – np. transportu, telekomunikacji,
ubezpieczeń33 czy szczególnie istotnych w tym opracowaniu usług finansowych. Z kolei amerykańska socjolog Hilary Silver, podkreślając wielowymiarowość wykluczenia zaznacza, że
jednostka może zostać wykluczona na wiele sposobów, tworzących czasami syndrom wykluczenia poprzez m.in. niemożność skutecznego wpływania na instytucje, ograniczony dostęp
do praw i korzyści z uczestniczenia w grupie. Można zostać np. wykluczonym ze sfery konsumpcji, pozbawionym umiejętności i szans komunikacji z grupą, możliwości zdobycia wie-
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dzy i kwalifikacji w ramach funkcjonujących instytucji społecznych albo doświadczyć ograniczenia do systemu prawnego czy finansowego34.
Choć wymienione teorie socjologiczne wydają się uzasadniać użycie w odniesieniu do
seniorów pojęcia zagrożenie wykluczeniem społecznym, w tym spowodowanie tegoż wykluczenia utrudnionym dostępem do usług finansowych, chciałbym doprecyzować definicję wykluczenia społecznego, którą będę posługiwał się w niniejszej pracy. Jest to definicja przyjęta
w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski. Mówi ona, że wykluczenie społeczne
to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w
szczególności dla osób ubogich35. Innymi słowy jest to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie
z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i gromadzenie dochodów w godny sposób. Zatem wykluczenie społeczne interpretować można z punktu widzenia
funkcjonowania instytucji , jak również godności tych grup, które nie mają możliwości pełnego korzystania ze swoich ról społecznych. Dotyczyć to może osób, rodzin lub grup społecznych dotkniętych ubóstwem lub brakiem wykształcenia lub niekorzystnymi procesami społecznymi i gospodarczymi lub dyskryminacją, spowodowaną zarówno brakiem ustawodawstwa, jak i kulturowymi uprzedzeniami36. Dwie ostatnie z wymienionych przyczyn wykluczenia społecznego mają zastosowanie w przypadku seniorów.
Ludzie starsi przejawiają symptomy wykluczenia, które składają się z licznych elementów37, w tym jest to np. niesamodzielność w codziennym funkcjonowaniu (w tym trudności w
zarządzaniu finansami), niewystarczający poziom wykształcenia (w tym nie radzenie sobie z
nowymi technologiami komputerowymi – internetową obsługą kont bankowych) czy zepchnięcie starości na margines społecznego zainteresowania (w tym brak wyboru ofert finansowych dedykowanych seniorom). W opisanych sytuacjach jednostki często chciałyby, ale
nie mogą brać udziału w działaniach podejmowanych przez innych obywateli38. Ich dostęp do
środków i zasobów jest – z wielu powodów ograniczony. W konsekwencji brak wiedzy, nie-
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znajomość technologii, niezauważanie potrzeb ludzi starszych spycha ich na margines. Nie
mogąc usunąć ograniczających ich barier, nie potrafią pełnoprawnie i świadomie korzystać z
wielu powszechnie dostępnych usług. Wykluczenie społeczne powodowane ułomnościami,
ale też pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi (stereotyp: „starszy czyli niesamodzielny”)
prowadzi do wykluczenia finansowego. Właśnie ten kierunek: wykluczenie społeczne jako
przyczyna wykluczenia finansowego charakteryzuje sytuację w Polsce; w krajach Europy
Zachodniej raczej przeważa zależność odwrotna czyli wykluczenie finansowe jako pierwotne
wobec społecznego39.
1.3. Wykluczenie finansowe jako następstwo wykluczenia społecznego
Współczesna gospodarka rynkowa wymaga korzystania przez gospodarstwa domowe z
różnych usług finansowych, głównie bankowych. Osoby, które napotykają na trudności w
dostępie do tych usług zaczęto nazywać wykluczonymi finansowo. Inaczej mówiąc: wykluczenie finansowe stało się wedle jednych interpretacji następstwem, a wedle innych pewnym
uszczegółowieniem czy podkategorią wykluczenia społecznego. Nowoczesne systemy prawne wypracowały sposoby zwalczania dyskryminacji (wykluczenia) z powodu płci, rasy, narodowości, wieku, niepełnosprawności, preferencji seksualnych, religii czy poglądów politycznych. Do tego katalogu dołączyło zapobieganie dyskryminacji w dostępie do usług finansowych. Póki co wykluczenie finansowe jest prawnie monitorowane jedynie w Stanach Zjednoczonych (sprawdza się, czy instytucje nie stosują utrudnień); a do jego pomiaru wykorzystuje
się fakt posiadania rachunku bankowego dostępu do instrumentów oszczędnościowych, ubezpieczeń emerytalnych, ubezpieczeń majątku i domu, dostęp do kredytu czy doradztwa finansowego40.
Określenie wykluczenie finansowe po raz pierwszy pojawiło się w 1995 r. pracy brytyjskich naukowców zajmujących się geografią ekonomiczną – Andrewa Leyshona i Nigela
Thrifta pt. Geografia wykluczenia finansowego: finansowe porzucenie w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych (Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States). W opinii autorów oznacza ono procesy służące ograniczeniu dostę-
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pu do systemu finansowego określonym grupom społecznym41. Z czasem kontekst geograficzny utrudnień w dostępie do usług finansowych uległ poszerzeniu o kolejne czynniki: bariery wiązano m.in. z niskimi dochodami czy sytuacją społeczną42.
Problem wykluczenia finansowego zaistniał szeroko w publicznych dyskusjach w konsekwencji coraz obszerniejszej analizy wykluczenia społecznego. Unia Europejska traktując
wykluczenie społeczne jako jedną z barier do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego podnosi problem współistniejącego z nim, choć nieco później odnotowanego zjawiska wykluczenia finansowego. Znaczenie tego ostatniego istotnie wzrosło po wybuchu światowego kryzysu na rynkach finansowych z 2008 r., gdyż coraz większe grupy zostały wyłączone z rynku usług finansowych, co ograniczyło prawidłowe funkcjonowanie zarówno samego rynku, jak i poszczególnych jednostek. Opisana sytuacja spowodowana została deregulacją zasad funkcjonowania sektora usług finansowych, na którym panuje coraz większa konkurencja oraz rozwojem sposobów zarządzania, który pozwalał na zaakceptowanie bardziej
zróżnicowanej bazy klientów kredytowych niż wcześniej. W efekcie coraz większa liczba
klientów uzyskała dostęp do różnorodnych produktów finansowych. Jednak z drugiej strony
pozostała całkiem znacząca grupa osób, która z różnych powodów nie może skorzystać nawet
z najprostszych produktów czyli stała się wykluczona finansowo43.
Według włoskiej ekonomistki Luisy Anderloni istnieją co najmniej dwa sposoby definiowania wykluczenia finansowego: szerokie i bardziej restrykcyjne . W tym pierwszym kładzie się nacisk na potrzeby finansowe w realizacji których obywatele napotykają na trudności
bądź z powodu niskich dochodów, bądź z powodu niekorzystnej sytuacji społecznej. Potrzeby
to m.in. posiadanie konta i możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych, dostęp do
kredytu „rozsądnie” oprocentowanego, możliwość budowania własnego portfela oszczędności
nawet przy niestabilnej sytuacji zawodowej czy dostęp do ubezpieczeń gwarantujących
ochronę zdrowia i majątku44. Ten sposób definiowania trafnie oddaje problemy z wyklucze-
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niem finansowym osób starszych. W podejściu restrykcyjnym skupiamy się jedynie na specyficznych usługach finansowych i utrudnionym doń dostępie.45
Brytyjskie ekonomistki: Elaine Kempson i Claire Whyley wyróżniły sześć rodzajów
wykluczenia finansowego46 – każde z nich może mieć swoje zastosowanie w przypadku seniorów. Są to wykluczenia ze względu na:
- dostępność geograficzną (np. utrudniony dostęp do banku lub placówki);
- dostępność formalną (np. utrudniony dostęp do usług z powodu na podwyższoną skalę
ryzyka obsługi);
- warunki (np. nieadekwatne do wieku warunki umowy);
- cenę (np. zbyt drogie usługi);
- warunki marketingowe (np. brak zainteresowania usługami dla starszych);
- samowykluczenie (np. rezygnacja danej osoby z korzystania z usług z powodu obawy
przed odmową lub niezrozumieniem).
Współczesne warunki ekonomiczne – konkurencja na rynkach finansowych skutkująca
np. zamykaniem nierentownych placówek czy standaryzacja usług powodująca likwidację
dotychczasowych kanałów dystrybucji i przenoszenie działalności do internetu powoduje
ograniczenia dla seniorów. Często płacą oni za usługi finansowe droże,j na dodatek mając do
nich ograniczony dostęp. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zastrzeżenia, na potrzeby niniejszej
pracy przyjmę definicję stworzoną na potrzeby raportu Komisji Europejskiej z 2008 r. pt.
Świadczenie usług finansowych i zapobieganie wykluczeniu finansowemu (Financial Services
Provision and Prevention of Financial Exclusion)47. Mówi ona, że wykluczenie finansowe to
proces, w którym obywatele doświadczają problemów w dostępie i / lub korzystaniu z
produktów i usług finansowych na rynku w zakresie odpowiednim do potrzeb oraz
umożliwiającym normalne życie w społeczeństwie48.
Skalę wykluczenia finansowego determinuje wiele wcześniej analizowanych czynników
społecznych, ekonomicznych, kulturowych i innych. Jest jeszcze jeden, nie wzmiankowany
wcześniej czynnik - niska wiedza ekonomiczna i finansowa. W tej sprawie zgodni są zarówno
socjologowie i inni naukowcy, jak też politycy – np. na poziomie Unii Europejskiej, postulujący wzmożenie działań edukacyjnych adresowanych do grup potencjalnie wykluczonych – w
tym do seniorów. Niezbędne jest prowadzenie szerokiej edukacji finansowej, rozumianej jako
45

Ibidem, s. 3.
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5092...en ; dostęp 2.02.2016.
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podejmowanie szeroko zakrojonych działań, mających upowszechniać wiedzę oraz wykształcić pozytywne nawyki wśród obywateli, prowadzące do podejmowania właściwych decyzji w
zakresie zarządzania ich osobistymi finansami oraz efektywnego dysponowania przez nich
środkami finansowymi, zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami49.
1.4. Skala wykluczenia finansowego seniorów.
Rozmiary wykluczenia finansowego są od kilku lat przedmiotem badań międzynarodowych i krajowych. Przyjmuje się, że jednym z podstawowych mierników wykluczenia na
rynku finansowym jest odsetek osób bez dostępu do konta bankowego50. Jest to zgodne z
wcześniej podaną definicją wykluczenia finansowego – współcześnie funkcjonowanie bez
konta praktycznie uniemożliwia korzystanie z usług finansowych, a w konsekwencji normalne, godne życie w społeczeństwie. Gospodarstwa domowe bądź osoby, które nie posiadają
konta bankowego z reguły nie mogą dostać kredytów czy pożyczek w bankach lub Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ach); mogą zaciągać pożyczki u
pośredników lub w firmach – tzw. parabankach, lecz z reguły na znacznie mniej korzystnych
warunkach. Znacznie trudniej jest bez posiadania konta korzystać z usług takich jak ubezpieczenie czy inwestowanie (w jednostki funduszy lub na giełdzie)51.
Poziom wykluczenia finansowego związanego z brakiem dostępu do podstawowych
usług bankowych – czyli tzw. ubankowienia – jest w Polsce wyższy niż w krajach północnych i zachodnich Unii Europejskiej. Odsetek osób nie posiadających konta bankowego w
Polsce znajduje się na jednym z wyższych poziomów52, co pokazuje poniższa tabela. Szczególnie widoczne jest to zjawisko w przypadku najstarszych Polaków - blisko 45 proc. osób
powyżej 65 roku życia nie ma możliwości korzystania z rachunku w banku, dla porównania w
Belgii jest to 1,6 proc., w Niemczech 0,5 proc., we Francji 0,3 proc., a w Szwecji 0,1 proc. –
przy średniej 18,1 proc. Podobnie jak w Polsce jest pod względem ubankowienia seniorów w
Czechach, na Węgrzech, na Litwie i Łotwie, gorzej na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii i Grecji.
Warto zaznaczyć, że np. kraje skandynawskie konsekwentnie dążą w ostatnich latach do
stworzenia społeczeństwa nie używającego tradycyjnego pieniądza (cashless society), a jedy-
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Iwa Kuchciak, Marika Świerszczak, Krzysztof Świerszczak, Monika Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., , s. 58.
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nie płacącego bezgotówkowo. Służą temu różne formy nacisku (również prawnego) – np.
pensje czy emerytury są tam wypłacane wyłącznie na konto, umożliwia się też coraz większej
liczbie placówek handlowych nie przyjmowanie gotówki53. W przypadku Polski pozostawiono w tej kwestii wolność wyboru: pracownik bądź emeryt może się zgodzić na przekazywanie
świadczeń na konto, lecz nie jest do tego zobligowany żadnym przepisem prawnym 54.
Tabela 1: Odsetek osób nie posiadających konta bankowego w krajach UE (w proc.)

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2008 r. Financial exclusion in
the EU. New evidence from the EU-SILC special module, Research note 3/2010, European Commission 2010, s. 10
53

http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/dania-rezygnuje-z-gotowki-historycznykrok,174,0,1786798.html ; dostęp 3.02.2016.
54
http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiemeksperta/artykul/pensja;na;konto;pracodawca;nie;moze;zmusic,117,0,802421.html ; dostęp 3.02.2016.
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Badania przeprowadzone w naszym kraju i zebrane w opracowaniu pt. Zwyczaje płatnicze Polaków, wydanym w 2013 r. przez NBP wskazują na jeszcze większe wykluczenie seniorów niż analizy unijne. O ile ponad trzy czwarte dorosłych obywateli korzysta z kont bankowych, to w grupie seniorów 65+ jest to tylko 43 proc. Różnice w poszczególnych grupach
wiekowych przedstawia poniższy wykres. Rozbieżność w porównaniu z danymi Komisji Europejskiej związana była najprawdopodobniej z metodologią, np. innym kwalifikowaniu osób
nie posiadających konta indywidualnego, za to mających dostęp do konta wspólnego.
Wykres 3: Posiadanie konta bankowego przez Polaków w zależności od wieku

Źródło: NBP, Zwyczaje płatnicze Polaków, 201355

Dokładniejsza analiza zachowań seniorów wskazuje, że również wewnątrz tej grupy
wraz z wiekiem znacząco maleje poziom zaawansowania w korzystaniu z produktów bankowych i instrumentów finansowych. Jeśli w grupie wiekowej 65-74 lata około 40 proc. korzysta nie tylko z rachunku bankowego, ale też posługuje się kartą płatniczą, o tyle w grupie 75+
jest to tylko około 20 proc. Do korzystania z bankowości elektronicznej (dostęp do rachunku
przez internet itp.) przyznaje się 16 proc. „młodszych” seniorów (w wieku 65-74 lata) i tylko
3 proc. „starszych” (powyżej 75 lat)56. Podobna prawidłowość pojawia się w przypadku lokat,
ale – co szczególnie niepokojące – osoby po 75 roku życia zamiast korzystać z kredytów ban-
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NBP, Warszawa 2013, s. 24.
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kowych, częściej sięgają po drogie pożyczki w firmach nie podlegających państwowemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego57.
Porównania między poszczególnymi państwami UE, uwzględniające stopień zaawansowania w korzystaniu z usług bankowych wskazują, że Polska obok Węgier, Bułgarii i Rumunii znajduje się w grupie dotkniętej wykluczeniem finansowym znacznie bardziej niż średnia unijna. Nieco lepsza, choć niezadowalająca sytuacja panuje m.in. we Włoszech, Grecji,
Łotwie czy Litwie. Daleko nam jednak do krajów z najniższym wskaźnikiem wykluczenia
finansowego, m.in. Szwecji, Danii, Finlandii, Holandii czy Słowenii58. Tym bardziej paląca
wydaje się potrzeba edukowania nawet na temat nieskomplikowanych produktów i usług
bankowych59.
1.5. Skutki wykluczenia finansowego seniorów
W kontekście wcześniejszych rozważań nie ulega wątpliwości, że wykluczenie finansowe generuje wysokie koszty zarówno dla samych osób wykluczonych (w skali mikro), jak
i całej gospodarki (makro). Do najważniejszych kosztów ponoszonych indywidualnie przez
samych konsumentów należą m.in.:
- wyższe opłaty za realizację podstawowych transakcji finansowych – brak dostępu do
konta (w tym usług oferowanych przez internet) sprawia, że seniorzy wydają znacznie więcej
na wszelkiego rodzaju prowizje związane z opłatami stałymi (czynsz, media etc.) i przelewami;
- brak dostępu do wielu produktów czy usług – wiele z nich wiąże się z koniecznością
dostępu do smartfona lub internetu, bez tych narzędzi nie da się np. korzystać z tańszych,
promocyjnych usług turystycznych (noclegi, transport) czy handlowych (zakupy);
- niebezpieczeństwa związane z przechowywaniem pieniędzy w domu – operowanie
tylko gotówką i jej przechowywanie wyższe ryzyko utraty lub kradzieży;
- pewne ograniczenia przy zatrudnieniu – mimo braku obligatoryjnych przepisów zlecający pracę (nie na etat) preferują przelewanie wynagrodzeń na konto.
Koszty wykluczenia finansowego seniorów dla gospodarki związane są m.in. z:
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- niższymi wpływami podatkowymi – obrót gotówkowy często sprzyja rozwojowi i
podtrzymywaniu tzw. szarej strefy (obszar gospodarki, gdzie dochody nie są ujawniane przed
fiskusem);
- wyższymi kosztami dla państwa związanymi z wypłatą różnych świadczeń, rent czy
emerytur gotówką w kasach lub poprzez listonoszy (w tym wypadku obrót gotówkowy generuje też większe ryzyko przestępstw czy oszustw);
- wyższymi kosztami pożyczek dla seniorów, które mogą powodować wpadnięcie
przez nich w tzw. pętlę zadłużenia, konsekwencją kłopotów finansowych może być ubóstwo,
bankructwo i konieczność korzystania z państwowej pomocy społecznej60.
Oprócz negatywnych skutków wykluczenia finansowego dla jednostek czy rodzin oraz
gospodarki jako całości nie można też zapominać o skutkach dla podmiotów działających na
rynku finansowym. Tracą one potencjalnych klientów (i potencjalne zyski), czasem ponoszą
wyższe koszty (np. utrzymywanie licznych oddziałów banków), mają do dyspozycji mniejsze
środki, niż byłoby to po włączeniu oszczędności większości seniorów do systemu bankowego61. Podsumowując: ograniczenie wykluczenia finansowego i włączenie osób starszych do
systemu bankowego daje korzyści nie tylko im samym, ale też instytucjom finansowym i gospodarce jako całości. Narzędziem, które wydaje się być najbardziej użyteczne w jej inkluzji
jest edukacja w zakresie podstaw zarządzania finansami osobistymi.
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23

2. Edukacja finansowa sposobem na ograniczanie wykluczenia społecznego
Wydaje się, że niezwykle istotnym czynnikiem do zrozumienia zjawiska wykluczenia
społecznego seniorów jest rozpoznanie i przeanalizowanie ich stanu wiedzy dotyczącej finansów. Znaczenie wiedzy ekonomicznej dla właściwego funkcjonowania ludzi w społeczeństwie nieustannie rośnie, co zostało zauważone w najbardziej rozwiniętych krajach świata.
Niedostosowanie społeczeństw do coraz bardziej skomplikowanych zagadnień finansowych
może zostać przezwyciężone poprzez umiejętnie zorganizowaną, prowadzoną i wspieraną
przez państwo edukacją finansową dla wielu grup społecznych, w tym szczególnie dla seniorów.
Rozdział ten zawiera omówienie badań dotyczących stanu wiedzy finansowej Polaków,
w tym osób powyżej 55 roku życia – zarówno w sensie subiektywnym (samowiedza), jak i
zobiektywizowanym (test ekonomiczny). Następnie przytoczone zostały inicjatywy edukacyjne z zakresu podstaw finansów skierowane do polskich seniorów – zarówno te prowadzone i wspierane przez NBP, jak też inne instytucje. W dalszej kolejności wyszczególniono skuteczność tych działań na podstawie badań i ankiet ewaluacyjnych poszczególnych projektów.
Na koniec autor wymienił przykłady dobrych praktyk działań na rzecz edukacji finansowej
osób starszych w krajach najwyżej rozwiniętych. Opisane zostały działania mające na celu
inkluzję finansową seniorów.

2.1. Stan wiedzy finansowej Polaków ze szczególnym uwzględnieniem seniorów
Pojęcie wiedzy finansowej, czy nieco szerzej – wiedzy ekonomicznej pojawia się zazwyczaj w kontekście socjalizacji ekonomicznej rozumianej jako nabywanie umiejętności
rozumienia przez człowieka otaczającego go świata gospodarki62. Umiejętności te pojawiają
się w dzieciństwie, wtedy, gdy dziecko uczy się rozumieć świat dorosłych. Dotyczą one m.in.
posługiwania się pieniądzem, rozumieniem jego roli, tworzeniem opinii i postaw dotyczących
świata gospodarki oraz zdobywaniem umiejętności przydatnych w codziennym życiu – np.
tworzenia budżetów i zarządzania nimi, oszczędzania czy płacenia podatków.
Choć wiedza finansowa jest elementem socjalizacji ekonomicznej, jej zdobywanie i pogłębianie nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa. Funkcjonując w zmieniającym się
świecie, mając do czynienia z coraz to nowymi instrumentami finansowymi człowiek staje
przed koniecznością uzupełniania wiedzy – obecnie przykładem tego może być np. uczenie
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się bankowości internetowej przez dorosłych i starszych. Ze szczególną sytuacją w tej dziedzinie mieliśmy i mamy do czynienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ćwierć
wieku temu nastąpiła zmiana systemu polityczno-ekonomicznego, czyniąc znaczną część
wiedzy wcześniej nabytej praktycznie bezużyteczną. Dla dużej części społeczeństwa, szczególnie dla osób po 50. roku życia, wiedza ekonomiczna zdobyta w dzieciństwie i młodości
czyli w okresie najintensywniejszej socjalizacji w ogóle nie przystaje do obecnej rzeczywistości63.
Dewaluacja wiedzy ekonomicznej idąca w parze z wiekiem to również problem krajów
zachodnich o dłuższych niż Polska tradycjach kapitalizmu i wolnego rynku. Wiedza dotycząca finansów, która wystarczała przeciętnemu Amerykaninowi 30 lat temu, obecnie, w dobie
gwałtownego rozwoju rynków finansowych, już nie wystarcza64. Rynki, napędzane możliwością błyskawicznego przekazywania danych i transferu pieniędzy aż kipią od nowych ofert,
często trudnych do zrozumienia nawet dla specjalistów.
Próby zbadania wiedzy ekonomicznej Polaków podjął się w 2015 r. Narodowy Bank
Polski65. Samoocena respondentów czyli ich subiektywna ocena własnej wiedzy dotyczącej
zagadnień ekonomicznych pokazała, że są oni świadomi swoich braków. Ponad połowa badanych przyznała, że wie o wzmiankowanych zagadnieniach mało lub bardzo mało, a zaledwie
co dwudziesty uznał, że wie o ekonomii dużo lub bardzo dużo. Wyniki badań w przekrojach
wiekowych przedstawia poniższy wykres.
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Ibidem., s. 184.
Ibidem., s. 184.
65
Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, badanie konsorcjum Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, opracowały: Elżbieta
Lenczewska-Gryma, Justyna Furman, http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/badania ; dostęp 19.02.2016.
64

25

Wykres 4: Subiektywna ocena wiedzy ekonomicznej według grup wiekowych (w proc.)

Źródło: oprac. własne na podstawie: NBP/PBiIS Stocznia i Grupa IQS, Stan wiedzy i świadomości
ekonomicznej Polaków 2015

Różnice w ocenie własnej wiedzy w różnych grupach wiekowych nie były zbyt wielkie,
jedynie w grupie osób dojrzałych (45-54 lata) nieznacznie przeważali ci, którzy ocenili swoją
znajomość zagadnień ekonomicznych jako średnią, dużą lub bardzo dużą (w sumie 52 proc.).
Co ciekawe, samoocena seniorów – choć nieco gorsza od osób pozostających na rynku pracy
– była zbliżona do średniej dla całej populacji66.
W ramach badań dokonano też próby oceny obiektywnej wiedzy ekonomicznej. Podstawą był test z 20 pytaniami o różnym stopniu trudności. Największy odsetek poprawnych
odpowiedzi uzyskano przy pytaniu – zadaniu: „Pięciu braci otrzymało w prezencie 1000 zł;
jeśli muszą równo podzielić tę kwotę, to ile dostanie każdy z nich”. W tym przypadku 90
proc. odpowiedzi było prawidłowych. Jednak patrząc na to banalne arytmetyczne zadanie
wydaje się, że 10 proc. złych odpowiedzi na pytanie odzwierciedlające wiedzę, którą powinien dysponować pierwszoklasista to wcale niemało.
Nieco ponad trzy czwarte respondentów wiedziało, że wysoka inflacja to to samo, co
gwałtowny wzrost cen, a więcej niż połowa (58 proc.) trafnie zauważyło, że ryzyko kursowe
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nie dotyczy kredytów denominowanych w złotych. Jednak na pytanie: „czy roczna rzeczywista stopa oprocentowania pokazuje rzeczywisty koszt kredytu” poprawnie odpowiedziało tylko 41 proc. – co pokazuje, że braki wiedzy w zakresie odpowiedzialnego i rozsądnego pożyczania pieniędzy są duże. Zaledwie 14 proc. badanych umiało określić, do jakiej kwoty ulokowane w banku środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). W
tym ostatnim przypadku słabą wiedzę możemy tłumaczyć wieloma zmianami wysokości
kwoty gwarantowanej – gdy w 1995 r. powstawał BFG była to równowartość 1000 ecu (europejska jednostka rozliczeniowa poprzedzająca euro), w 2003 r. obowiązywał limit 90 proc.
z 22,5 tys. euro, pod koniec 2008 r. podniesiono tę kwotę do 50 tys. euro, a pod koniec 2010
r. do 100 tys. euro i taka obowiązuje obecnie (obie ostatnie kwoty gwarantowane w 100
proc.)67.
Poniższa tabela ilustruje wyniki testu ekonomicznego w podziale na kategorie wiekowe.
Łatwo zauważyć, że seniorzy (osoby powyżej 55 roku życia) wypadają w tym zestawieniu
zdecydowanie gorzej niż młodsi (za wyjątkiem młodzieży do 24 roku życia). Jednocześnie
różnica między samooceną a wiedzą zobiektywizowaną w przypadku osób starszych jest
większa niż w przypadku młodszych – z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć,
że seniorzy nieco przeceniają swoją wiedzę. Inaczej mówiąc: konfrontacji z rzeczywistością
finansową są mniej biegli, niż im się subiektywnie wydaje.
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Wykres 5: Obiektywna ocena wiedzy ekonomicznej według grup wiekowych (w proc.)

Źródło: oprac. własne na podstawie: NBP/PBiIS Stocznia i Grupa IQS, Stan wiedzy i świadomości
ekonomicznej Polaków 2015

W przypadku badań poziomu wiedzy ekonomicznej należy zachować pewną wstrzemięźliwość i mieć świadomość, że część odpowiedzi uznanych za nieprawidłowe mogła mieć
tzw. drugie dno. Tak jak w przypadku badań Agencji PBS dla Fundacji Kronenberga. Autorzy
przedstawili tam zadanie, w którym trzeba było odpowiedzieć na pytanie: „ile pieniędzy trzeba będzie zwrócić bankowi, jeżeli zaciągnęło się na 18 miesięcy kredyt w kwocie 10 proc.
rocznie”. Poprawnie odpowiedziało 28 proc. badanych, niektórzy strzelali podając kwoty np.
1000 zł, ale wyjątkowo liczna grupa stwierdziła, że nie da się przewidzieć kwoty potrzebnej
do spłacenia w chwili zaciągania kredytu. Eksperci – całkiem poważnie - podzielili się w opinii, która grupa jest lepiej wyedukowana: czy pierwsza – bo sprawna w rachunkach, czy jednak druga – bo doświadczona życiowo.68
Nieco bliższa analiza wyników badań NBP, przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2012 r. Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków pozwala na wychwycenie
pewnych prawidłowości dotyczących seniorów (badania z 2012 r. były realizowane nieco
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inaczej niż ich kontynuacja z 2015 r., łatwiej z nich wyprowadzać wnioski według grup wiekowych). Dwie trzecie z osób powyżej 55 roku życia dostrzega potrzebę znajomości podstaw
ekonomii i finansów – to nieco niższy odsetek niż w pozostałych grupach wiekowych, ale
jednocześnie jedna czwarta seniorów takiej potrzeby nie dostrzega69. Badania ilustruje poniższy wykres.
Wykres 6: Potrzeba znajomości ekonomii według grup wiekowych (w proc.)

Źródło: oprac. własne na podstawie: NBP/Quality Watch, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej
Polaków

Oprócz mniejszego znaczenia przydatności wiedzy ekonomicznej dla osób starszych
zwraca też uwagę stosunkowo spory odsetek osób niezdecydowanych; aż co 12 senior odpowiedział: „nie wiem”, co może oznaczać większą niepewność tej grupy wiekowej niż innych,
młodszych.
Kolejna, przedstawiony poniżej wykres wyjaśnia zależność pomiędzy zainteresowaniem zagadnieniami ekonomicznymi a łatwością w jej rozumieniu. Odnajdujemy tu znaczące
dysproporcje między deklaracją o potencjalnym zainteresowaniu ekonomią a przekonaniem o
możliwości zrozumienia podstaw tej nauki.
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Wykres 7: Zainteresowanie ekonomią i ocena jej przydatności w życiu według grup wiekowych (w proc.)

Źródło: oprac. własne na podstawie: NBP/Quality Watch, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej
Polaków

Mamy zatem do czynienia z następującym zjawiskiem: większość seniorów przyznaje,
że potrzebuje edukacji finansowej i zdaje sobie sprawę, że jest ona przydatna na co dzień (67
proc.). Jednocześnie prawie połowa mniej (41 proc.) uważa, że informacje dotyczące ekonomii i finansów są interesujące. A tylko połowa z tej ostatniej grupy czyli 20 proc. starszej
grupy wiekowej przyznaje, że wiedza z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki jest łatwa
do zrozumienia. Aż 77 proc. osób powyżej 55 roku życia uznaje ekonomię za trudną do zrozumienia70. Tutaj pojawia się problem skutecznej, efektywnej, dobrze zaadresowanej edukacji
finansowej. Przełamanie obaw przed zrozumieniem problemów ekonomicznych wydaje się
najważniejszym wyzwaniem dla edukacji seniorów w tym zakresie.
2.2. Inicjatywy edukacyjne z zakresu finansów skierowane do seniorów.
Jednym z ważniejszych warunków skutecznej edukacji finansowej seniorów jest właściwy dobór nie tylko zagadnień, ale też narzędzi, którymi się posługujemy. W celu pełniejszego zrozumienia grupy osób w wieku powyżej 55 lat należałoby się, choćby pobieżnie,
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przyjrzeć ich sposobom spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim źródłom pozyskiwania
wiedzy71. Trzeba przy tym pamiętać, że w powyższej kategorii gromadzimy osoby przynależne do mocno zróżnicowanych gospodarstw domowych: począwszy od najmłodszej wiekowo
grupy (55-65 lat), często wciąż aktywnej zawodowo, poprzez wczesnych emerytów (65-70
lat) po osoby starsze (powyżej 70 lat). Zawężając zatem nieco grupę seniorów do osób starszych niż 60 lat – zgodnie z badaniami zleconymi w 2012 r. przez NBP 72 – uchwycono kilka
prawidłowości. Okazało się, że w wolnym czasie starsi Polacy najchętniej oglądają telewizję
(z tego 68 proc. – często, a 25 proc. – czasami), następnie słuchają radia (32 proc. – często, 33
proc. – czasami), a rzadziej czytają prasę (18 proc. często, 68 proc. – czasami). Część osób
zadeklarowało aktywność towarzyską – spotkania z rodziną (35 proc. – często, 47 proc. - czasami) lub przyjaciółmi bądź znajomymi bądź sąsiadami (18 proc. – często, 50 proc. - czasami). Rzadziej pojawiały się odpowiedzi takie jak opieka nad wnukami, wypoczynek na działce, zakupy czy czytanie książek. Istotną i regularnie powtarzającą się czynnością jest natomiast udział w nabożeństwach, który deklarowało 92 proc. respondentów73.
Znajomość powyższych zwyczajów seniorów jest istotną przesłanką do określenia metod i sposobów, jakimi należy przekazywać im wiedzę finansową. Zwyczaje te pokrywają się
w znacznym stopniu z deklarowanym przez osoby starsze źródłami, z których czerpią informacje ekonomiczne. Spośród respondentów w wieku powyżej 55 lat aż 57 proc. pozyskuje
wiedzę dotyczącą finansów z programów telewizyjnych, 22 proc. z artykułów i publikacji w
prasie drukowanej, a 21 proc. z rozmów i kontaktów z bliskimi i znajomymi 74. Oznacza to, że
wśród źródeł informacji przeważają media tradycyjne – z wiodącą rolą telewizji i ważnym
znaczeniem prasy. Rola internetu, będącego najważniejszym medium dla młodszych (do 34
roku życia) jest póki co ograniczona, ale należy się spodziewać systematycznego wzrostu
oddziaływania tego medium na osoby starsze. Istotny w przekazywaniu informacji o finansach pozostaje bezpośredni kontakt z bliskimi i znajomymi.
Inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości ekonomicznej obywateli – w tym
seniorów - są w Polsce coraz liczniejsze; nasz kraj jest wskazywany w tej kwestii jako najak-
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tywniejszy w regionie75. Najważniejszą rolę we wspieraniu edukacji finansowej pełni Narodowy Bank Polski (NBP). Jako bank centralny państwa NBP jest współodpowiedzialny za
stabilność i rozwój systemu finansowego76; wspieranie rozwoju edukacji finansowej społeczeństwa temu celowi służy. Wśród działań edukacyjnych NBP – samodzielnie lub we
współpracy z podmiotami zewnętrznymi – wiele jest adresowanych do seniorów.
Największym projektem NBP, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej jest Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej – to transmitowane przez pierwszy program
Telewizji Polskiej 90-minutowe widowisko łączące elementy zabawy i nauki (tzw. edutainment – z ang. education i entertainment). Zgromadzeni w studiu telewizyjnym tzw. celebryci
odpowiadają na pytania dotyczące podstaw finansów – jednocześnie na żywo trwa rywalizacja ochotników zebranych w jednym z miast wojewódzkich (do wygrania nagroda w wysokości 30 tys. zł). Wszyscy telewidzowie mogą brać udział w konkursowych zmaganiach i odpowiadać na pytania w internecie77. Pytania dotyczą zarówno mikroekonomii, np. „Spodnie
kosztowały 100 zł; ich cenę podniesiono o 10 proc., a następnie obniżono o 10 proc – ile
kosztują teraz: 99 zł czy 100 zł”, jak i makroekonomii, np. Łączny PKB 28 krajów UE jest w
porównaniu do USA większy czy mniejszy”78. Swoistą zapowiedzią testu jest 20-odcinkowy
mini-serial Spokojnie, to tylko ekonomia, emitowany przez około trzy tygodnie przed testem
w porze największej oglądalności. Bohaterowie serialu w zabawny sposób uczą podstaw zarządzania finansami i ostrzegają przed nierozważnymi, nieodpowiedzialnymi decyzjami, które mogą mieć groźne konsekwencje finansowe. Przystępna forma tego projektu i jego szeroki
zasięg, w kontekście powszechnego zainteresowania seniorów telewizją sprawia, że jest to
jedna z najważniejszych inicjatyw edukacyjnej adresowanych (również) do osób starszych.
Inny projekt NBP realizowany z TVP w 2015 r. pt. Czytaj umowy miał na celu uświadomienie widzom niebezpieczeństw związanych z zawieraniem umów finansowych i zaciąganiem wysoko oprocentowanych pożyczek, w tym ryzyka związanego z korzystaniem z
usług podmiotów niepodlegających nadzorowi państwowemu czyli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)79. Projekt miał znaną w świecie reklamy formę tzw. idea placement tzn. w

75

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/report_survey_en.pdf ; Dostęp
29.02.2016.
76
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/system_finansowy.html ; Dostęp 29.02.2016.
77
http://wtwe.tvp.pl ; Dostęp 29.02.2016.
78
Ibidem. ; pytania z IV edycji w 2015 r.
79
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-zakonczone/2015/telewizja-polska-s.a.,-projekt-pt.czytaj-umowy ; Dostęp 29.02.2016.

32

popularnych serialach: Klan, M jak miłość, Barwy szczęścia, Na dobre i na złe i O mnie się
nie martw pojawiały się wątki związane z zagrożeniami powodowanymi przez zaciąganie
pożyczek, tzw. „chwilówek” w tzw. firmach pożyczkowych. Wplecione w scenariusz sceny
odgrywane przez znanych aktorów stawały się realnymi problemami filmowych bohaterów, z
których losem utożsamiają się widzowie. Taka forma w obrazowy i przekonujący sposób
unaoczniała zagrożenia, które mogły prowadzić do tzw. spirali zadłużenia i bardzo poważnych finansowych tarapatów. Jak pokazują badania Fundacji Kronenberga z 2014 r., na skorzystanie z tzw. chwilówki gotowych było 16 proc. Polaków80, głównie słabiej wykształconych i o niższych dochodach – w tej grupie zapewne znaczną część stanowią seniorzy.
Projekt Czytaj umowy wspierał szerszą kampanię społeczną Nie daj się nabrać, sprawdź
zanim podpiszesz współorganizowaną przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów81. Celem akcji było i jest – gdyż trwa jej kolejne odsłona - zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z wszelkimi umowami finansowymi, w szczególności miała ona
ostrzegać przed pochopnymi decyzjami dotyczącymi tzw. „chwilówek”. Strona internetowa
kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl ulegała zmianom, ostatnio jednym z bardziej eksponowanych przekazów jest informacja o tym, że jeśli nawet umowa została podpisana, klient ma
14 dni na odstąpienie od niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To bardzo ważny komunikat, szczególnie dla seniorów, którzy często nie są świadomi swoich praw konsumenckich i
ponoszą bolesne konsekwencje finansowe nieprzemyślanych decyzji. Ostatniej odsłonie kampanii, trwającej z największym natężeniem od późnej jesieni 2015 r. (najwięcej „chwilówek”
jest branych przed świętami Bożego Narodzenia) do zimy towarzyszył baner reklamowy, który jest widoczny poniżej.
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Ilustracja 1: Baner reklamowy kampanii „Sprawdź zanim podpiszesz”

Źródło: www.zanim-podpiszesz.pl

Mając na uwadze znaczącą rolę radia jako źródła informacji ekonomicznych dla seniorów, należy wspomnieć o projekcie NBP realizowanym z Polskim Radiem pt. Gospodarka
dla każdego. Przedsięwzięcie to realizowane jest od 2008 r.; w ramach ostatniej, ósmej edycji
codziennie od poniedziałku do piątku w programie pierwszym emitowane są audycje o tematyce ekonomicznej (rano w Sygnałach Dnia i po południu w Gospodarczym Temacie Dnia)82.
Nawiązują one do bieżących wydarzeń, przy czym zjawiska gospodarcze tłumaczone są w
możliwie przystępny sposób – tak, aby osiągnąć cel edukacyjny.
NBP współpracuje też z prasą – w wielu tytułach ukazują się dodatki edukacyjne poświęcone różnym zagadnieniom – od makroekonomicznych (m.in. stabilność systemu finansowego, rola banku centralnego, polityka monetarna i fiskalna) przez mikroekonomiczne
(m.in. sposoby oszczędzania i inwestowania, płatności bezgotówkowe, ubezpieczenia, własna
działalność gospodarcza) po konsumenckie (m.in. prawa klienta, rozważne podpisywanie
umów)83. Większość z nich przynajmniej częściowo trafia do seniorów. Były też takie, które z
założenia i w całości skierowane zostały do grupy starszych czytelników. Jeden z takich projektów to Senior w świecie finansów – seria dodatków edukacyjnych na łamach dziennika
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popularnego Fakt84. Ukazywały się one od lipca do września 2012 r. czyli w Europejskim
Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej85. W 9 dwustronicowych dodatkach poruszono m.in. tematykę używania kart płatniczych, korzystania z bankomatów, umiejętnego i odpowiedzialnego pożyczania pieniędzy, możliwości podwyższenia
świadczeń emerytalnych czy propozycji produktów bankowych dla osób starszych. Inny projekt dedykowany starszej grupie czytelników to publikowany również w 2012 r. na łamach
katolickiego tygodnika Gość Niedzielny poradnik pt. Finanse seniora86. Zagadnienia poruszone w 8 dodatkach dotyczyły, podobnie jak w poprzednim przypadku, głównie podstaw
zarządzania finansami z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi czyli obsługi konta bankowego, korzystania z kart płatniczych, kontrolowania wydatków czy bankowości internetowej.
Kolejne projekty dofinansowane przez NBP i adresowane do seniorów przeprowadzane
były i są w formie bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Cykliczna inicjatywa O finansach… w
bibliotece realizowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma na
celu przede wszystkim zwiększenie u osób 50+ mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej87. Projekt realizowany jest dwuetapowo: najpierw odbywają się szkolenia dla pracowników bibliotek – zarówno metodyczna jak i merytoryczne, przygotowujące ich do pracy z seniorami, a następnie, w bibliotekach gminnych odbywają się spotkania, gdzie bibliotekarze
nie tylko uczą seniorów zarządzania finansami, ale też szkolą ich jak korzystać z komputera i
internetu pod kątem obsługi bankowości internetowej. Miejsce przeprowadzania zajęć wybrane jest z rozmysłem – biblioteki są instytucjami darzonymi zaufaniem, postrzega się je jako
miejsca przyjazne i bezpieczne, zaś bibliotekarze jako osoby zakorzenione w społeczności
lokalnej obdarzeni są wysokim zaufaniem88. Podczas zajęć praktycznych seniorzy uczą się
m.in. dokonywania przelewów przez internet czy wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Z cyklu 15-godzinnych kursów w ramach tego projektu skorzystało podczas czterech
edycji ponad 8500 osób powyżej 50 roku życia.
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Niezwykle ważnym projektem kierowanym do grupy wiekowej 50+ jest inicjatywa
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (OFSUTW) pt.
Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora. Celem dofinansowanych przez NBP działań jest
podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności osób 50+ w zakresie bezpiecznego
korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji osób 50+ w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi. Uczestnicy projektu – w większości seniorzy – studenci Uniwersytetów Trzeciego
Wieku nie tylko biorą udział w organizowanych przez lokalne UTW wykładach, ale też
uczestniczą w warsztatach, dostają materiały informacyjne i mogą korzystać ze specjalnego
punktu doradczego. Podczas czterech edycji tego projektu w różnego rodzaju zajęciach wzięło udział w sumie ponad 20 tys. seniorów (blisko 10 tys. w pierwszej edycji i po ok. 4 tys. w
kolejnych)89.
Edukacyjno-informacyjny program Akademia Dostępne Finanse realizowany jest przez
NBP własnymi siłami, adresowany w znacznym stopniu do osób starszych i bardziej niż poprzednie ukierunkowany tematycznie 90 . Jego najważniejsze zamierzenia to podniesienie w
społeczeństwie wiedzy dotyczącej obrotu bezgotówkowego, pozytywne postrzeganie płatności bezgotówkowych i aktywizacja osób niekorzystających lub korzystających w minimalny
sposób z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Ideą projektu jest dotarcie i nawiązanie
współpracy z osobami będącymi liderami w społecznościach lokalnych, mogącymi swą wiedzą, autorytetem i zaangażowaniem promować wiedzę na temat obrotu bezgotówkowego
(zwanymi ambasadorami obrotu bezgotówkowego). W latach 2012-2016 odbyły się spotkania
z ww. ambasadorami w ważniejszych miastach każdego z 16 województw.
Poza bankiem centralnym w edukację finansową seniorów angażują się też inne instytucje: Związek Banków Polskich (ZBP) publikuje na swojej stronie internetowej liczne porady
dotyczące usług bankowych, przeprowadził też wspólnie z policją kampanię ostrzegającą
przed wyłudzeniami. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zachęca do weryfikacji wiarygodności podmiotów finansowych m.in. poprzez publikację na stronie internetowej tzw. listy
ostrzeżeń publicznych, gdzie wymieniono firmy podejrzane o popełnienie przestępstwa –
głównie przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem bez zezwolenia
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KNF91. Banki komercyjne, próbując dotrzeć ze swoją ofertą do seniorów, prowadzą pewne
działania edukacyjne, np. Pekao SA oraz Konsorcjum Banku Pocztowego SA i Poczty Polskiej SA zachęca świadczeniobiorców ZUS do korzystania z rachunków bankowych. Bank
Pocztowy SA zastrzega w swojej strategii rozwoju na lata 2014-2017, że jest bankiem kojarzonym z obsługą osób starszych i chce takim pozostać92. Mimo, że te ostatnie inicjatywy
mają swój kontekst marketingowy – chodzi o pozyskanie klientów – to są godne odnotowania, gdyż wymienione firmy wyraźnie dostrzegają seniorów i próbują dopasować się do ich
potrzeb.
2.3. Skuteczność dotychczasowych działań edukacyjnych
W ramach dofinansowania przez NBP projektów z zakresu edukacji ekonomicznej
przewidziana jest procedura ewaluacyjna93. Analiza jej wyników pozwala na wyciągnięcie
pewnych wniosków co do skuteczności działań edukacyjnych – zarówno sposobu ich prowadzenia jak i przekazywanych treści.
Projekty realizowane w mediach: elektronicznych, jak i papierowych są oceniane głównie na podstawie badań oglądalności, słuchalności czy czytelnictwa. Nieco pełniejszy obraz,
precyzujący ilościowo i jakościowo nabytą dzięki projektom wiedzę ekonomiczną wyłania się
z badań przeprowadzonych po wykładach, warsztatach bądź szkoleniach.
Pierwszy z omawianych wcześniej projektów - Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej – w
edycji z 2014 r. zgromadził przed telewizorami 1 344 705 widzów na antenie TVP 1 oraz
37 615 widzów na antenie TVP Polonia. Jednocześnie test na żywo w internecie rozwiązywało 275 tys. osób. Widownia każdego z odcinków mini-serialu Spokojnie, to tylko ekonomia
została oszacowana średnio na około 1,4 mln osób. Udział osób starszych w widowni był bardzo wysoki: stanowił 61 proc. grupy 55+ w przypadku testu i 56 proc. tej grupy w przypadku
mini-serialu94. W innym projekcie telewizyjnym Czytajmy umowy, gdzie wplatano w popularne seriale edukacyjne wątki finansowe, widownia była jeszcze większa: od 1,8 do 6,3 mln
– choć w tym przypadku należy pamiętać, że zagadnieniom ekonomicznym poświęcone były
tylko pojedyncze sceny. Udział osób starszych kształtował się jeszcze wyżej niż w przypadku
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test: od 59 proc. do 68 proc. (w zależności od serialu)95. Wydaje się, że dotarcie do tak znacznej widowni wzbudziło w pewnym stopniu zainteresowanie ekonomią i promowało postawy
odpowiedzialnego podejmowania decyzji finansowych.
Kampania społeczna Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz ostrzegająca m.in.
przed skutkami pochopnego brania tzw. „chwilówek” realizowana była w mediach elektronicznych (m.in. 852 spoty w TVP i Polsacie) , papierowych ale też m.in. poprzez nośniki reklam rozmieszczone w pojazdach komunikacji miejskiej w większych miastach Polski. Zasięg kampanii oszacowano na 8,3 mln odbiorców. Strony internetowe: www.zanimpodpiszesz.pl odwiedziło ponad 120 tys. internautów, z czego 99,2 proc. zapoznało się z treścią czytając średnio 11 podston przez ok. 3,5 minuty; film promujący kampanię obejrzano na
kanale You Tube 36 tys. razy96.
Szczególne znaczenie dla seniorów – z racji popularności radia w tej grupie wiekowej –
ma projekt Gospodarka dla każdego. Jak wykazały badania97, porannych audycji w pierwszym programie Polskiego Radia słuchało 900 tys., a popołudniowych – 400 tys. osób. Według ankiet przeprowadzonych latem 2014 r. przez Instytut Badawczy Pro Publicum po V
edycji projektu, słuchacze najczęściej mówili, że dzięki audycjom dowiedzieli się nowych
rzeczy i pogłębili wiedzę w obszarach już wcześniej znanych (ok. 80 proc.), często przyznawali też, że nauczyli się, gdzie szukać przydatnych informacji ekonomicznych i finansowych
(ok. 80 proc.), zaś w nieco mniejszym stopniu deklarowali, że zdobyta wiedza została wykorzystana w praktyce (ok. 60 proc.). Respondenci najczęściej byli zdania, że nastąpił u nich
wzrost wiedzy na temat funkcjonowania polskiej gospodarki (73 proc.), wielu przyznało też,
że dzięki audycjom nabyli umiejętności powstrzymywania się przed decyzjami finansowymi,
których można później żałować (ok. 70 proc.). Jeśli zdobyta wiedza była przez słuchaczy wykorzystywana, to najczęściej (59%) miało to miejsce w rozmowach z rodziną lub znajomymi.
Ponad jedna trzecia ankietowanych (39%) skorzystała z informacji pozyskanych dzięki audycjom radiowym do zarządzania budżetem domowym czy oszczędnościami, a jedna trzecia
zastosowała wiedzę podczas analizy oferty bankowej. Ponadto około jednej czwartej ankietowanych mówiło o korzystaniu z nowych informacji przy zaciąganiu zobowiązań finansowych (zakupy ratalne, kredyt, pożyczka) oraz zakładaniu lokaty. Badanie potrzeb słuchaczy –
w przeważającej części seniorów – dotyczących uzupełnienia ich wiedzy ekonomicznej
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wskazało, że najchętniej dowiedzieliby się więcej o systemie emerytalnym (w tym sposobach
dorabiania) – 75 proc., podatkach (73 proc.) i korzystaniu z kredytów i pożyczek (69 proc.);
stosunkowo najmniejsze zainteresowanie budziła tematyka związana z płatnościami bezgotówkowymi (51 proc.), zakładaniem własnej firmy (49 proc.) i zadaniami banku centralnego
(41 proc.).
Publikowana na łamach dziennika Fakt w 2012 r. seria dodatków Senior w świecie finansów, dedykowana osobom starszym mogła dotrzeć do blisko miliona czytelników - średnia sprzedaż egzemplarzowa tej gazety wynosiła wówczas 330 tys. egzemplarzy98 (zakłada
się, że każdy czyta średnio od 2 do 4 osób). Badanie czytelników przeprowadzone metodą
telefoniczną (CATI) wykazało, że publikacje spotkały się z dobrym przyjęciem – 95 proc.
oceniło, że były dobrze przygotowane. Ocena atrakcyjności omawianej tematyki wykazała, że
za najciekawsze seniorzy uznali tematy takie jak: Inwestowanie w przyszłość wnuka, Senior –
konsument i Praca na emeryturze (92-95 proc. wskazań), a jako stosunkowo najmniej atrakcyjne ocenili Bankowość dla seniora i Własną firmę (70-71 proc. wskazań)99. Średnio o połowę mniej czytelników sięgnęło po dodatki Finanse seniora w Gościu Niedzielnym (w 2012
r. sprzedaż oscylowała wokół 150 tys.), jednak ze względu na katolicki profil tygodnika, wiedza przekazana w artykułach mogła mieć znaczący wpływ na postawy czytelników w życiu
codziennym. Jak wynikało z rozmów telefonicznych i korespondencji z czytelnikami, największe zainteresowanie – a co za tym idzie chęć dowiedzenia się więcej – dotyczyło takich
tematów jak niebezpieczeństwa związane z tzw. chwilówkami, najważniejsze aspekty zawierania umów finansowych czy dochodzenie swoich praw w kontakcie z instytucjami finansowymi100.
Projekt O finansach… w bibliotece ma formę szkoleniowo-warsztatową, odbywa się w
małych grupach w lokalnym środowisku. Jego założenia sprawiają, że seniorzy powinni czuć
się komfortowo - w gminnej bibliotece ze znanymi bibliotekarzami, co pozytywnie wpływa
na przyswajanie wiedzy i nowych umiejętności. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w
2014 r., w czasie trwania III edycji projektu (objęły one też uczestników II edycji z 2013 r.)
przez Instytut Badawczy Pro Publicum101, niemal każdy senior (98 proc.) w wyniku projektu
pogłębił wiedzę w obszarach mu wcześniej znanych. Zdecydowana większość z nich – 92
proc. - dowiedziała się nowych rzeczy, zaś aż 77 proc. ankietowanych zdobytą wiedzę wyko98

Ibidem. Na podst. Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP) i Polskich Badań Czytelnictwa (PBC).
Ibidem.
100
Ibidem.
101
Ibidem.
99

39

rzystało w praktyce. Nieco ponad jedna trzecia ankietowanych mówiła o pogłębieniu wiedzy
na temat zarządzania budżetem domowym, bankowości internetowej i ubezpieczeń; nieco
poniżej jednej trzeciej respondentów zwiększyło ogólnie wiedzę o systemie bankowym. Najmniej powszechne były deklaracje o wzroście wiedzy o kartach kredytowych i obsłudze komputera. Pytani o efekty uczestnictwa w projekcie, seniorzy najczęściej wskazywali na różne
formy aktywności związane z obsługą komputera i internetu, czego następstwem było to, że
nieco ponad jedna trzecia (36 proc.) zaczęła zlecać przelewy przez internet i częściej robić
zakupy przez w sieci; jedna czwarta ankietowanych (24 proc.) zadeklarowała, że założyła
konto internetowe. Podstawowy cel edukacyjny – lepsza kontrola wydatków gospodarstwa
domowego – został osiągnięty, według deklaracji, w przypadku 89 proc. uczestników projektu. Trzeba również podkreślić, że dla każdego seniora (100 proc. – sytuacja praktycznie niespotykana w badaniach) projekt był użyteczny ze względu na to, że mógł spędzić czas w miłym towarzystwie. W konsekwencji wszyscy byli zadowoleni z udziału w projekcie (83 proc.
bardzo zadowolonych, 17 proc. raczej zadowolonych). Trzeba jednak podkreślić, że zadowolenie było najwyższe w grupach charakteryzujących się stosunkowo niewielkimi wymaganiami (mieszkańcy wsi, osoby słabo wykształcone, bezrobotni). Wszyscy badani rekomendowaliby swoim znajomym udział w podobnym projekcie, w tym 92 proc. ankietowanych było
o tym zdecydowanie przekonanych.
Powyższe badania ilościowe potwierdzały opinie zebrane w badaniach jakościowych.
Jedna z uczestniczek – pani Józefa z Włodawy wspominała: „Zdecydowałam się na uczestnictwo w tym kursie kierowana chęcią spotkania się z ludźmi w moim wieku. Spędzając czas w
miłej atmosferze nieświadomie nabyłam nowe umiejętności. Przekonałam się o tym podczas
wyjazdu na wakacje, kiedy przypomniałam sobie nagle o rachunku do zapłacenia. Pani w
recepcji hotelu pozwoliła mi skorzystać z komputera. Po raz pierwszy, samodzielnie wykonałam płatności za pośrednictwem elektronicznego konta. Zobaczyłam dumę w oczach córki,
kiedy opowiedziałam jej o tym po powrocie!”102.
Przytoczone dane o efektach projektu O finansach… w bibliotece pokazują bardzo
wysoką skuteczność – wydaje się że ich analiza daje cenne wskazówki dotyczące sposobów,
w jaki należy prowadzić edukację finansowa seniorów.
Po części podobny do wcześniej omówionego jest projekt Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora; w tym przypadku, podczas III edycji w 2014 r. zajęcia – w formie wykładów
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bądź warsztatów – odbywały się w siedzibach 34 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ankiety
badawcze przygotowane przez Instytut Badawczy Pro Publicum wykazały, że najważniejszymi efektami uczestnictwa w obu formach zajęć, dostrzeżonymi przez ok. 90 proc. badanych, okazały się: uwrażliwienie seniorów na istnienie zagrożeń w sferze finansów, powodujące, że potrafią oni powstrzymać się przed decyzjami, których mogliby potem żałować, oraz
pogłębienie lub wzrost wiedzy w zakresie ekonomii103. Wykłady były najczęściej źródłem
nowej lub pogłębionej wiedzy na temat odwróconej hipoteki i dożywotniej renty (38 proc.)
oraz kredytów, pożyczek (26 proc.) i bezpiecznego z nich korzystania (19 proc.). Na warsztatach przede wszystkim zdobywano lub pogłębiano wiedzę związaną z korzystaniem z konta
internetowego – z jego obsługą (42 proc.), z bezpieczeństwem korzystania (21 proc.), z jego
zakładaniem (15 proc.). Pod wpływem udziału w warsztatach seniorzy zmieniali swoje zachowania w życiu codziennym: 38 proc. z nich zaczęło korzystać ze zleceń stałych, 30 proc.
założyło konto internetowe, 19 proc. zaczęło dokonywać przelewów przez internet. W przypadku zakupów w sieci: 43 proc. badanych zaczęło je robić (samodzielnie lub z pomocą), zaś
7 proc. robi je częściej.
Poziom spontanicznego odtworzenia treści zapamiętanych z zajęć projektu Nowoczesne
i bezpieczne finanse seniora jest umiarkowany – żadnych treści nie było w stanie przypomnieć sobie 40 proc. słuchaczy wykładów i 32 proc. uczestników warsztatów. Z wykładów
seniorzy najczęściej zapamiętali następujące zagadnienia: unikanie niebezpieczeństw finansowych, dożywotniej renty, kredytów i pożyczek, pułapek w umowach finansowych (od 14
do 16 proc.). W przypadku warsztatów w pamięć zapadła im przede wszystkim tematyka
związana z korzystaniem z konta internetowego. Zdecydowana większość uczestników
warsztatów (86 proc.) przyznała, że obecnie mają większe przekonanie do korzystania z usług
bankowych (wśród słuchaczy wykładu 64 proc.). Uczestnicy warsztatów częściej deklarowali
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (71 proc.) – częściej towarzyszył im bowiem zamiar wprowadzenia realnych zmian w swoim życiu (faktycznego użytkowania konta internetowego) i częściej te zmiany rzeczywiście wdrażali. Niemal wszyscy badani deklarowali zadowolenie z zajęć – zarówno z udziału w wykładzie, jak i w warsztatach, przy czym odsetek
bardzo zadowolonych był nieco wyższy w przypadku uczestników warsztatów (62 proc.) niż
słuchaczy wykładu (57 proc.). Około 80 proc. badanych zdecydowanie by zarekomendowało
zajęcia innym – częściej warsztaty (85%) niż wykład (79 proc.). Z nowych propozycji tema-
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tycznych pojawiły się: obsługa komputera, temat spadków, testamentów, nieuczciwych
sprzedawców oraz praw konsumenta.
Podsumowując przedstawione wcześniej badania skuteczności działań edukacyjnych
dla seniorów wydaje się, że ich efektywność rosła wraz z większą interaktywnością (lepsze
warsztaty niż wykłady, a tym bardziej audycje czy publikacje). Trwalszemu przekazywaniu
wiedzy sprzyjają też – w przypadku spotkań - mniejsze grupy, znana i zakorzeniona w lokalnej społeczności osoba prowadząca. Ważny jest też dobry dostęp do sprzętu informatycznego.
Z wymienionych projektów najbliższym spełnienia możliwie wszystkich wymagań jest O
finansach… w bibliotece prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Należy jednak pamiętać, że projekty szkoleniowe są wielokrotnie droższe, a koszt dotarcia
nieporównywalnie wyższy niż w przypadku projektów realizowanych w mediach. Wydaje się
zatem, że wspieranie edukacji finansowej seniorów poprzez działania opierające się na bezpośrednim kontakcie (szkolenia warsztaty) powinny być uzupełniane publikacjami, audycjami
czy programami telewizyjnymi dla szerokich rzesz; wkrótce prawdopodobnie jednym z najważniejszych mediów dla seniorów stanie się też internet.
2.4. Sposoby na inkluzję finansową – przykłady krajów najwyżej rozwiniętych
Większość państw wysoko rozwiniętych już dawno zdało sobie sprawę z tego, że wykluczenie finansowe jest niekorzystne zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i społecznej.
Stąd coraz większa liczba inicjatyw służących przeciwdziałaniu temu zjawisku, a wspierających obywateli w zakresie dostępu do podstawowych usług i produktów finansowych 104 i
odpowiedzialnego z nich korzystania czyli tzw. inkluzja finansowa. Działania na rzecz inkluzji prowadzone są na dwa sposoby: z jednej prowadzą je instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe itp., skupiając się na ogólnym zwiększeniu świadomości i wiedzy finansowej
społeczeństwa (bez promowania konkretnych produktów) – są to tzw. działania pośrednie. Z
drugiej strony polegają one na zachęcaniu banków – poprzez regulacje ustawowe lub pewne
naciski instytucji rządowych – do otwierania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z
określonym darmowym lub bardzo tanim pakietem usług podstawowych)105. Z działaniami
legislacyjnymi mieliśmy do czynienia m.in. we Francji (1998 r.), Portugalii (2000 r.) i Szwecji (1987 r.), w dwóch z tych pierwszych krajów rząd określił podstawowy zakres transakcji,
jaki ma być dostępny klientowi. Dość radykalne działania administracji rządowej miały miej104
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sce w Stanach Zjednoczonych, gdzie uchwalona w 1977 r. ustawa o reinwestowaniu w społecznościach lokalnych (CRA - Community Reinvestment Act) zobligowała banki do zapewnienia odpowiedniej dostępności do kredytu osób o niskich i średnich dochodach, a także
przedstawicieli innych ras i mniejszości narodowych (z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że działania te mogły częściowo przyczynić się do wybuchu kryzysu, który zapoczątkowały problemy rynku kredytów hipotecznych w 2007 i 2008 r.). Z kolei m.in. w Belgii,
Finlandii, Niemczech i Holandii rząd zachęcił banki poprzez ich związki do opracowania zasad oferowania podstawowych usług bankowych, dzięki niemu np. w Belgii każdy mieszkaniec kraju ma prawo do otwarcia rachunku oszczędnościowego, niezależnie od osiąganych
dochodów i ich regularności106.
Na szczeblu Unii Europejskiej prace nad rozwiązywaniem problemu redukcji wykluczenia finansowego ruszyły energiczniej po kryzysie ekonomicznym zapoczątkowanym w
2008 r. Zgodnie z wprowadzonymi przed dwoma laty regulacjami, do września 2016 r. rządy
wszystkich krajów UE są zobowiązane dostosować swoje przepisy do dyrektywy w sprawie rachunków bankowych. Mówi ona o tym, że w każdym kraju członkowskim rząd ma zadbać o to, by przynajmniej jeden bank oferował klientom tzw. podstawowy rachunek płatniczy. Rachunek taki ma pozwalać na wpłatę i wypłatę gotówki, wykonywanie przelewów,
transakcji polecenia zapłaty oraz używanie karty płatniczej. Obsługa takiego rachunku może
się odbywać poprzez internetowy serwis transakcyjny, ale na życzenie klienta ma on mieć
prawo zarządzać rachunkiem także w stacjonarnych placówkach obsługi. Zgodnie z treścią
dyrektywy, dostawcy rachunku nie mogą uzależniać jego oferowania od wykupienia przez
klienta innych usług, np. ubezpieczeń, dodatkowych kart czy kredytów. Zgodnie z dyrektywą
rachunek podstawowy powinien być bezpłatny lub być oferowany za tzw. adekwatną opłatą.
(obowiązek zdefiniowania, ile taka opłata może wynosić, również nałożono na władze poszczególnych państw)107.
Międzynarodową działalność promującą edukację ekonomiczną prowadzi od lat Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and
Development - OECD), skupiająca 34 wysoko rozwinięte państwa, w tym od listopada 1996 r.
Polskę108. Wytyczne OECD kładą nacisk na ważną rolę państw w promocji obiektywnych,
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Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe …, op. cit., s. 9-10.
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niezależnych od konkretnych dostawców usług finansowych programów edukacyjnych, które
miałyby na celu poprawę wiedzy i umiejętności klientów. Edukacja finansowa w powyższym
znaczeniu powinna zdecydowanie odróżniać się od doradztwa finansowego i skupiać się m.in.
na planowaniu finansów osobistych (gromadzenie oszczędności, zadłużanie, ubezpieczanie).
Rekomendacje OECD skierowane do poszczególnych rządów zawierają m.in. poniższe zalecenia:
- wsparcie bezstronnych, uczciwych działań na rzecz edukacji finansowej;
- prowadzenie ww. edukacji począwszy od nauki w szkole;
- zachęcanie instytucji finansowych do większej aktywności i odpowiedzialności za
edukację;
- odróżnienie edukacji od doradztwa komercyjnego, wprowadzenie w tym zakresie kodeksu postępowania dla pracowników instytucji finansowych;
- zachęcanie instytucji finansowych, aby sprawdzały, czy klienci rozumieją dokumenty,
które podpisują (w szczególności zobowiązania długoterminowe);
- ukierunkowanie programów edukacji finansowej, aby budowały potencjał ekonomiczny społeczeństwa;
- zróżnicowanie edukacji według grup społecznych i ich potrzeb;
- uświadomienie przyszłym emerytom konieczności oceny własnej sytuacji i budowania
programów oszczędnościowych;
- wspieranie narodowych kampanii edukacyjnych, stron internetowych, punktów przekazywania informacji i systemów ostrzegania konsumentów przed ryzykiem związanym z
korzystaniem z konkretnych produktów finansowych109.
Inicjatywy na rzecz inkluzji finansowej seniorów były podejmowane od lat; początkowo ograniczały się głównie do reklamowania przez instytucje finansowe produktów i usług
dedykowanych osobom po 50 roku życia (taką cezurę wiekową w tym przypadku przyjęto) –
niekiedy były one symboliczną modyfikacją standardowej oferty. Z czasem pojawiły się też
organizacje działające na rzecz wzrostu świadomości finansowej klientów, swój cel w tego
typu aktywności dostrzegły też instytucje (przede wszystkim banki) komercyjne.
Edukacja finansowa seniorów jest wspierana instytucjonalnie w bardzo zróżnicowany
sposób, dla przykładu w Stanach Zjednoczonych ważną rolę pełni Amerykańskie Stowarzyszenie Bankowców (American Bankers Association), które systematycznie organizuje sym-
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pozja i konferencje, siostrzane stowarzyszenie (Canadian Bankers Associacion) działa w Kanadzie, prowadząc m.in. ożywioną działalność wydawniczą i udostępniając narzędzia do podnoszenia wiedzy w internecie. W Wielkiej Brytanii za działalność edukacyjną odpowiada
głównie rząd, wspierany przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Urząd Nadzoru Finansowego, Bank Anglii, londyńską giełdę (London Stock Exchange) i pozarządową Agencję ds.
Rynków Finansowych (Financial Services Authority – FSA), w Niemczech działalność edukacyjna jest intensywnie prowadzona przez banki komercyjne, w Austrii większy ciężar spoczywa na organizacjach pozarządowych, a w Szwajcarii ze względu na stosunkowo wysoką
świadomość ekonomiczną działalność edukacyjna jest ograniczona do informacji na stronach
internetowych banków110.
Jest wiele interesujących przykładów konkretnych działań na rzecz seniorów. W Stanach Zjednoczonych Citizens Bank opiera edukację finansową na idei pomocy obywatelskiej,
sprowadzającej się do nauczania klientów z grupy 50+ lepszego zarządzania budżetem domowym poprzez osoby w tym samym wieku, wyselekcjonowane spośród klientów banku.. Z
kolei Bank of the West (USA) skoncentrował swoje działania wokół ochrony swoich starszych klientów przed oszustwami i nadużyciami finansowymi, na które są narażeni, podobne
działania podjął Bank of American Fork (USA), który dodatkowo wydał poradnik finansowy
dla seniorów, wskazujący m.in. jak prawidłowo korzystać z usług bankowych111.
W Singapurze tamtejszy DBS Bank we współpracy z Radą ds. Trzeciego Wieku m.in.
rekrutuje klientów z grupy 50+ do pomocy innym obywatelom przy dokonywaniu operacji
bankowych w placówkach banków i korzystaniu z bankomatów, ponadto bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami, dzięki czemu wiedza przekazywana jest w
przystępny sposób112. W Wielkiej Brytanii Barclays Bank z 3500 specjalnie pomocą wyszkolonych pracowników pomaga seniorom przy korzystaniu z bankowości internetowej i portali
społecznościowych. Duński Danske Bank organizuje dla starszych klientów cykliczne szkolenia pt. Krok po kroku (Step-by-step), podczas których przekazywana jest elementarna wiedza z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii, aby seniorzy bez przeszkód nauczyli
się korzystania z internetu113.
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Ibidem., s. 285-286.
112
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Międzynarodowa grupa Uni Credit poprzez swoją fundację wspiera projekty związane z
aktywnym starzeniem się, uczy korzystania z internetu i bankowości elektronicznej. Amerykańska grupa finansowa Wells Fargo wspieranie seniorów opiera na zindywidualizowanym
podejściu do ich problemów – w zależności od sytuacji oferuje rozwiązania w zakresie opieki
zdrowotnej, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem itp. 114 Oryginalną formę dotarcia do starszych klientów wybrała spółka Visa, która oferowała osobom zagrożonym wykluczeniem
finansowym bezpłatne 35-minutowe występy objazdowych teatrów; przedstawienia dotyczyły
oczywiście zarządzania budżetem, korzystania z kart płatniczych, bezpieczeństwu środków w
systemie bankowym. Ciekawą inicjatywą, mającą na celu rozwianie obaw seniorów przed
korzystaniem z usług bankowych wykazała się austriacka kasa oszczędnościowa Zweite
Wienner Vereins-Sparkasse – chcąc ośmielić starsze osoby oferowała czasowo bezpłatne konto z ubezpieczeniem chroniącym przed następstwami ewentualnych błędów finansowych115.
Inkluzja finansowa we współczesnym świecie wydaje się koniecznością, a jej brak może
powodować dramatyczne konsekwencje. Nieprzemyślane decyzje klientów wraz z nieodpowiedzialnymi działaniami niektórych instytucji finansowych doprowadziły w Stanach Zjednoczonych do wielkiego kryzysu na rynku nieruchomości. W jego efekcie – jak szacuje firma
doradcza RealtyTrac – od października 2006 r. do listopada 2013 r. banki w USA odebrały
domy i mieszkania ok. 7,7 mln rodzinom. Poza wymiarem ekonomicznym, sytuacja ta miała
bolesne konsekwencje społeczne – 37 proc. osób objętych procedurą sprzedaży własności
dłużnika niespłacającego kredytu miało potem objawy głębokiej depresji116.
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3. Diagnoza potrzeb dotyczących działań edukacyjnych wśród seniorów
Jak seniorzy oceniają swoją wiedzę ekonomiczną, z jakich źródeł czerpią informacje, o
czym chcieliby dowiedzieć się więcej i w jaki sposób – na takie pytania miało odpowiedzieć
badanie ankietowe przeprowadzone w marcu 2016 r. Z kolei krótki test sprawdzający miał
dać obraz rzeczywistej wiedzy ekonomicznej osób starszych na dość podstawowym poziomie
dotyczącym zagadnień mikro- i makroekonomicznych. Badania są przedstawione w poniższym rozdziale.
Rozdział ten zawiera najpierw opis metodyki badań wiedzy i potrzeb seniorów w zakresie edukacji finansowej. Dalej omówiono wyniki przeprowadzonych badań. Ostatni podrozdział poświęcony jest wnioskom płynącym z analizy rezultatów badań, ze szczególnym
uwzględnieniem ich implikacji dla prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej dotyczącej podstaw finansów dla seniorów.
3.1. Metodyka badań wiedzy i potrzeb seniorów w zakresie edukacji finansowej
W celu zbadania potrzeb edukacyjnych seniorów autor niniejszej pracy przeprowadził
ankietę badającą wiedzę finansową osób w wieku 55+ oraz ich potrzeby w tym zakresie. Ankieta skonstruowana została tak, aby badani mogli najpierw dokonać samooceny tzn. odpowiedzieć sobie na pytanie: co wiedzą o finansach, następnie skąd czerpią tą wiedzę, a dalej:
co chcieliby wiedzieć i jakie źródła informacji uznają za najbardziej godne zaufania. Dodatkowo przeprowadzony został krótki test sprawdzający, który badał rzeczywisty, obiektywny
stan wiedzy.
Ankiety przeprowadzane były w tradycyjny sposób – badani zakreślali wybrane odpowiedzi na papierowych formularzach, a nie komputerowo bądź w internecie. Taka metoda
umożliwiła dotarcie zarówno do seniorów posługujących się narzędziami informatycznymi,
jak i tych nie posługujących się komputerem czyli - w tym przypadku - wykluczonych technologicznie.
Badanie miało charakter ilościowy, zadawane były pytania zamknięte jednokrotnego
wyboru. Spośród wszystkich 120 otrzymanych wypełnionych na papierze formularzy (przekazanych bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty) autor badania wziął pod uwagę 100,
wybierając tylko te, które były wypełnione kompletnie oraz dotarły najszybciej; odrzucone
zostały te, które zostały dosłane najpóźniej. Około jednej trzeciej ankiet wypełnili seniorzy
nie korzystający z dedykowanych im zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej, pozostałe dwie
trzecie wypełnili uczestnicy zajęć w ramach opisywanych wcześniej projektów O finansach…
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w bibliotece i Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora oraz ich bliscy bądź znajomi. Widoczne jest to w pewnym stopniu w odpowiedziach na pytania dotyczących dotychczasowych
źródeł wiedzy finansowej i preferowanych sposobów przekazywania tego typu informacji –
mniej więcej co piąty ankietowany przyznał, że jednym ze źródeł informacji o finansach były
dla niego wykłady czy szkolenia, w których brał udział.
Badania przeprowadzone zostały w marcu 2016 r., ankietowani seniorzy pochodzili zarówno ze wsi czy miasteczek, jak i dużych miast i metropolii, były wśród nich osoby z różnym wykształceniem: od podstawowego przez zawodowe, średnie, wyższe aż do wyższego
podyplomowego. Profil badanych przedstawiony jest na poniższym wykresie.
Wykres 8: Płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów (w proc.)

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

Wśród ankietowanych przeważały kobiety (71 proc.), co z jednej strony spowodowane
jest piramidą ludności, gdzie wśród osób w wieku poprodukcyjnym mężczyźni są w mniej-
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szości117, a z drugiej – z mniejszą aktywnością starszych panów niż pań; przykład Uniwersytetów Trzeciego Wieku wskazuje, że mężczyźni stanowią jedynie 15 proc. słuchaczy118. Pytani o wykształcenie, badani najczęściej deklarowali średnie (39 proc.) lub wyższe (37 proc.),
rzadziej zawodowe (13 proc.), podyplomowe (7 proc.), sporadycznie podstawowe (3 proc.) i
inne (1 proc.) – dane zostały przedstawione na powyższym wykresie. 12 proc. respondentów
przyznało, że ma ekonomiczny profil wykształcenia, w tym 10 proc. badanej grupy – ekonomiczne wyższe, a 2 proc. – ekonomiczne średnie. Zdecydowana większość ankietowanych –
76 proc. to emeryci, oprócz nich było 11 osób pracujących, 11 rencistów i 2 deklarujące inny
status zawodowy. Pochodzili głównie ze średnich miast (20 tys. – 200 tys. mieszkańców) – 42
proc. oraz mniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców) – 34 proc.; rzadziej z wielkich miast
(powyżej 200 tys. mieszkańców) - 13 proc., oraz ze wsi - 11 proc..
3.2. Wyniki badań wiedzy i potrzeb seniorów w zakresie edukacji finansowej
Seniorzy, którzy wzięli udział w badaniu stosunkowo krytycznie ocenili swoją wiedzę
finansową – blisko połowa uznała ją jako małą lub bardzo małą, zaś tylko 23 proc. jako dużą
lub bardzo dużą. Zwraca uwagę znaczący (blisko jedna trzecia badanych) odsetek osób, które
uznały swoją wiedzę jako średnią – wyniki zostały uwidocznione na poniższym wykresie.
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Wykres 9: Samoocena seniorów dotycząca ich wiedzy finansowej (w proc.)
Jak oceniam swoją wiedzę dotyczącą finasów?
Bardzo mała

Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

5%
17%

18%

28%
32%

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

W podziale na poszczególne kategorie – dziedziny wiedzy finansowej – seniorzy udzielali bardzo zróżnicowanych odpowiedzi. Az 63 proc. z nich uznało, że potrafi odpowiedzialnie zarządzać domowymi finansami – kontrolować wydatki w taki sposób, aby nie wpaść w
pułapkę zadłużenia (wiedza duża lub bardzo duża). Blisko połowa (47 proc.) była zdania, że
bardzo dobrze lub dobrze potrafi korzystać z podstawowych produktów ubezpieczeniowych
takich jak ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie na życie. Ankietowani najniżej ocenili
swoją wiedzę finansową w takich kategoriach jak inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, zaawansowane instrumenty finansowe (możliwy zysk, szacowanie ryzyka), zakupy
przez internet (zasady dokonywania i bezpieczeństwo), możliwość dodatkowego dorabiania
do pensji lub emerytury, windykacja długów i postępowania komornicze czy pułapki związane z zawieraniem umów kredytowych. Oprócz powyższych zagadnień mikroekonomicznych,
w grupie, gdzie samoocena wiedzy była niska, znalazły się zagadnienia makroekonomiczne
takie jak: rola i zadania banku centralnego oraz funkcje Rady Polityki Pieniężnej. W przypadku innych zagadnień makroekonomicznych samoocena wiedzy również nie była wysoka, jednak przeważały odpowiedzi „nie wiem”. Procentowy rozkład wybranych odpowiedzi obrazuje poniższy wykres.
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Wykres 10: Samoocena seniorów dotycząca ich wiedzy finansowej wg kategorii (w proc.)
Jak oceniam swoją wiedzę dotyczącą finansów (według kategorii, w proc.)?
Bardzo mała

Mała

Średnia

Duża

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych

43

Zaawansowane instrumenty finansowe – możliwy zysk,
ryzyko

39

35

Zakupy przez internet – zasady dokonywania i
bezpieczeństwo

43

29

Możliwość dodatkowego dorabiania do pensji lub
emerytury

26

Windykacja długów, postępowania komornicze

24

Pułapki związane z zawieraniem umów pożyczkowych

25

27

Odpowiedzialne zarządzanie domowymi finansami 2 8

20

20

27

8 1

22

7

33

11 1

40
37

7
26

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

Warto dodać, że seniorzy średnio ocenili swoją wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego
korzystania z bankowości internetowej (40 proc. – mała i bardzo mała, 37 proc. – duża i bardzo duża) oraz znajomości praw konsumenta – np. dochodzenia swoich racji (27 proc. – mała
i bardzo mała, 28 proc. – duża i bardzo duża, blisko połowa niezdecydowanych). Pewniej
czuli się w przypadku umiejętnego korzystania z podstawowych produktów bankowych takich jak konta, lokaty itp. (wiedza mała i bardzo mała – 25 proc., duża i bardzo duża – 44
proc.). Z kolei w przypadku znajomości zagadnień związanych z testamentami, spadkami i
dziedziczeniem majątku przez rodzinę aż 39 proc. zadeklarowało słabą wiedzę, a tylko 19
proc. – zadowalającą.
Badanie źródeł, z których seniorzy czerpią wiedzę dotyczącą finansów potwierdziło
dominującą rolę telewizji, choć stosunkowo wysoko znalazł się też internet. Trzecie miejsce
przypadło rodzinie (np. dzieci czy wnuki). Kolejne źródła: np. radio i gazety codzienne były
cennym źródłem informacji dla kolejno: co trzeciego i co czwartego z przebadanych seniorów
(odpowiedzi: często i bardzo często), jednak należy zwrócić uwagę na wyższy odsetek odpo51

5
8 4

26

24
27

40

30

43
24

14

17

41

12
5

24

32

17

Rola i zadania banku centralnego, funkcje Rady Polityki
Pieniężnej
Korzystanie z podstawowych produktów
ubezpieczeniowych

Bardzo duża

wiedzi przeciwnych (bardzo rzadko lub rzadko słucham lub czytam odpowiedziała blisko
połowa pytanych). Porównanie najważniejszych odpowiedzi widać na poniższym wykresie.
Wykres 11: Samoocena seniorów dotycząca źródeł ich wiedzy finansowej wg kategorii
(w proc.)
Skąd dotychczas czerpałem wiedzę dotyczącą finansów (w proc.)?
Bardzo rzadko
Telewizja

4

Średnio

19

Internet
Rodzina (np. dzieci, wnuki)

Rzadko

27

16
5

17

14

29

Gazety codzienne

15

29

Kolorowe tygodniki i magazyny
Osoby zaufane (np. ksiądz)

32
10

12

29

40

Radio

Znajomi i przyjaciele

Bardzo często
38

22

17

Specjalne wykłady dla seniorów

Często

16
25

24

13
24

31
24

16

20
22

51

27

35
40

21
31

9
5

18

4

20

3

14
17

3

11 1

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

Seniorzy w zdecydowanej większości deklarują chęć uzupełnienia swojej wiedzy finansowej – taką opinię wyraziło 62 proc. z nich, w tym 13 proc. bardzo chciałoby tę wiedzę uzupełnić. Co czwarty z badanych nie widzi potrzeby dodatkowej edukacji, a co ósmy nie miał
na ten temat zdania; szczegóły uwidocznione zostały na zaprezentowanym poniżej wykresie.
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Wykres 12: Deklarowana wola uzupełnienia wiedzy finansowej (w proc.)
Czy chcę uzupełnić swoją wiedzę finansową?
Bardzo chcę

Chcę

Nie wiem

Nie chcę

Bardzo nie chcę

3%
13%
23%
12%
49%

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

W zależności od grupy zagadnień finansowych, które zostały wyodrębnione, zmienia
się też chęć do uzupełnienia konkretnej wiedzy przez seniorów. Ponad trzy czwarte ankietowanych chciałoby dowiedzieć się więcej o prawach konsumentów, w tym o tym gdzie i jak
dochodzić swoich racji (w tym 19 proc. bardzo chce zwiększyć swoją wiedzę, a 59 proc.
chce) oraz o zasadach dziedziczenia majątku przez rodzinę – m.in. o testamentach, spadkach
itp. (w tym 19 proc. bardzo chce zwiększyć swoją wiedzę, a 57 proc. chce). Wielu seniorów
chciałoby również poprawić swoją znajomość zagadnień związanych z bankowością – tzn. 74
proc. zadeklarowało chęć zwiększenia umiejętności korzystania z podstawowych produktów
bankowych takich jak konta, lokaty itp., natomiast 73 proc. – umiejętności rozpoznawania
pułapek i niebezpieczeństw związanych z zawieraniem umów pożyczkowych i kredytowych.
Podobnie wysokie zainteresowanie wzbudziło poprawienie umiejętności korzystania z podstawowych produktów ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie na życie. Nieco mniej niż dwie trzecie respondentów uznało za istotne uczenie się
bankowości internetowej, w tym: zasad bezpiecznego korzystania z konta internetowego (65
proc.), umiejętności jego obsługi (62 proc.) i zasad dokonywania zakupów przez internet (62
proc.). Kategorie, w których osoby starsze najbardziej chciały poszerzać swoją wiedzę uwidoczniono na poniższym wykresie.
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Wykres 13: Deklarowana wola uzupełnienia wiedzy finansowej wg kategorii (w proc.)
Wiedzę dotyczącą których zagadnień chcę uzupełnić (w proc.)?
Bardzo chcę

Chcę

Nie wiem

Nie chcę

Bardzo nie chcę

Prawa konsumenta – jak i gdzie dochodzić swoich racji

19

59

Testamenty, spadki, dziedziczenie majątku przez rodzinę

19

57

Umiejętne korzystanie z podstawowych produktów
bankowych – kont, lokat itp.

15

Pułapki związane z zawieraniem umów pożyczkowych
Korzystanie z podstawowych produktów
ubezpieczeniowych
Prawne aspekty budżetu rodzinnego – darowizny,
zobowiązania itp.
Bezpieczne korzystanie z kart płatniczych

11
15

Odpowiedzialne zarządzanie domowymi finansami

13

5

22

0

8

18

1

13

12 3

10

Obsługa konta internetowego (przelewy, zlecenia stałe
itp.)

22

40

16
19

6

46
41

22

15
5

9
5

2

15 2

10

56
45

21

13

54

20

Rozsądne i odpowiedzialne zawieranie umów
pożyczkowych

2

6

55

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości
internetowej

Zakupy przez internet – zasady dokonywania i
bezpieczeństwo

19

57
60

11 5

5

62

Produkty bankowe i finansowe dla seniorów

Rozpoznawanie prawdziwości polskich banknotów

52

15

12 1

8

59

21
11

9

17
29
30
27
35

1
2
1
2
2
0

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

Najmniej seniorzy byli zainteresowani zagadnieniami, w przypadku których najniżej
ocenili swoją wiedzę finansową; 47 proc. chciałoby się dowiedzieć więcej o inwestowaniu na
giełdzie papierów wartościowych (brak zainteresowania tematyką zadeklarowało 37 proc.), a
45 proc. chciałoby poznać zaawansowane instrumenty finansowe (brak zainteresowania tematyką - 36 proc.). Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszyło się poszerzanie wiedzy
dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej (45 proc. odpowiedzi pozytywnych). Zarówno inwestowanie na giełdzie jak i prowadzenie działalności gospodarczej zwią54

zane jest zazwyczaj z dość długą perspektywa czasową – dlatego brak zainteresowania osób
starszych osiągnięciem zysków w dalszej przyszłości wydaje się uzasadniony. Ponadto – co
potwierdzają wyniki przeprowadzonych ankiet jak i innych badań, seniorzy nie są skłonni do
zaryzykowania straty części pieniędzy wobec hipotetycznej możliwości osiągnięcia znacznych zysków119. Zarówno giełda jak i działalność gospodarcza niosą zaś możliwość poniesienia realnej straty finansowej.
Tematyka makroekonomiczna okazała się dla osób starszych mniej popularna niż mikroekonomiczna. Ankietowani wyrażający chęć uczenia się o roli i zadaniach banku centralnego i roli Rady Polityki Pieniężnej stanowili 53 proc. – to ok. 20 punktów procentowych
mniej niż odsetek zainteresowanych domowymi finansami.
Pytanie o preferowane źródła wiedzy finansowej seniorzy w przeważającej większości
przyznawali, że najchętniej pozyskiwaliby ją od rodziny – np. dzieci lub wnuków. To źródło
informacji za zaufane uznało 86 proc. badanych. Wielu badanych zadeklarowało też, że chętnie wzięłoby udział w specjalnych zajęciach dla seniorów, zorganizowanych w małych grupach z wykorzystaniem komputera (72 proc.) lub w specjalnych wykładach dla seniorów (71
proc.). Wydaje się, że znaczenie miało w tym przypadku podkreślenie dedykowanego właśnie
osobom starszym charakteru zajęć (z uwzględnieniem specyfiki wieku, tempa przyswajania
informacji itp.). Dwie trzecie badanych potwierdziło, że zaufaliby informacjom od znajomych
i przyjaciół.
Znamienne są jednak wyniki dotyczące mediów – stopień zaufania seniorów jest w tym
przypadku znacząco niższy – w przypadku internetu 37 proc., w przypadku radia – 36 proc., a
telewizji – 32 proc.(brak zaufania odpowiednio: 29 proc., 24 proc. i 35 proc.). O ile nie dziwi
pewien dystans wobec stosunkowo nowego medium jakim jest internet, o tyle spora nieufność
wobec mediów tradycyjnych, w tym gazet, tygodników i magazynów skłania do refleksji nad
przyszłym sposobem trafiania z wiedzą ekonomiczną do osób starszych. Pewnym wytłumaczeniem może być rosnąca niechęć do mediów traktowanych jako nośniki reklam, a postrzeganie reklamy wśród seniorów jest negatywne – jako denerwującą określa ją nawet trzy
czwarte osób w wieku 60+120. Najważniejsze preferowane przez badanych źródła ich wiedzy
finansowej przedstawiono na wykresie poniżej.

119

Iwa Kuchciak, Marika Świerszczak, Krzysztof Świerszczak, Monika Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., , s. 211.
120
Agnieszka Rybowska, Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 45 (1/2016), Uniwersytet Rzeszowski.
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Wykres 14: Deklarowane preferowane źródła wiedzy finansowej wg kategorii (w proc.)
Skąd chciałbym czerpać wiedzę - jakim źródłom ufam najbardziej (proc.)?
Bardzo ufam

Ufam

Nie wiem

Rodzina (np. dzieci, wnuki)

Nie ufam

20

Bardzo nie ufam
66

8 60

Specjalne zajęcia dla seniorów w małych grupach z
wykorzystaniem komputera

12

60

20

62

Specjalne wykłady dla seniorów

12

59

20

8 1

23

61

Otwarte szkolenia czy konferencje

9

Znajomi i przyjaciele

9

Osoby zaufane (np. ksiądz)

61
58

11

25

33

Internet

6

31

Radio

5

31

Telewizja

4

28

33
34

18
25

40
33

80

20
29

5
4
4
6

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

W celu sprawdzenia rzeczywistego stanu wiedzy finansowej seniorów i porównania go z
ich samooceną przeprowadzono 10-punktowy test sprawdzający. Średnio dwie trzecie do
trzech czwartych badanych odpowiadało prawidłowo. Zestawiając te wyniki z samooceną
należy uznać, że test wypadł całkiem zadowalająco (za wyjątkiem pytania dotyczącego obliczania procentów). Szczegółowy wykaz pytań oraz prawidłowych i błędnych odpowiedzi
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2: Rzeczywisty stan wiedzy finansowej seniorów – test sprawdzający (w proc.)
Jaka jest moja wiedza dotycząca podstaw finansów ?
Krótki test sprawdzający.

Tak

Nie

Nie
wiem

1. Opłata miesięczna za konto internetowe jest zwykle wyższa niż za tradycyjne (obsługiwane w oddziale banku)

6

73*

21

2. W ciągu 14 dni masz prawo odstąpić od umowy pożyczkowej, którą zawarłaś/ zawarłeś (tzw. chwilówki)

73*

4

23

3. Płacenie w sklepie kartą płatniczą zwykle podwyższa cenę zakupów o
dodatkową prowizję

12

73*

15

4. W razie upadłości banku lub SKOK-u państwo gwarantuje Ci zwrot Twoich depozytów do ok. 430 tys. zł (równowartość 100 tys. euro)

64*

4

32

5. Darowizna na rzecz osób najbliższych (dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice) z zasady nie jest opodatkowana

65*

21

14

6. W sklepie AGD mikser kuchenny kosztował 100 zł; jego cenę najpierw
podniesiono o 10 proc., a następnie przeceniono o 10 proc. Teraz jest tańszy

35*

50

15

7. Inwestując pieniądze na Giełdzie Papierów Wartościowych w akcje możesz część z nich stracić

75*

10

15

8. Narodowy Bank Polski to bank centralny państwa; możesz w nim założyć
konto osobiste

29

58*

13

9. Inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen, natomiast deflacja –
długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen

81*

10

9

10. W handlu zagranicznym największym partnerem naszego kraju są obec58*
6
nie Niemcy
Uwaga! Odpowiedzi prawidłowe zaznaczono na zielono, nieprawidłowe na czerwono.

36

Źródło: oprac. własne – pełne wyniki w załączniku 1

Zdecydowanie najsłabiej seniorzy radzili sobie z arytmetyką, a konkretnie z liczeniem
procentów – ledwie co trzeci z nich prawidłowo obliczył, ile będzie kosztował towar, który
najpierw podrożał, a następnie został przeceniony (pytanie 6). Połowa odpowiedziała na to
pytanie błędnie, 15 proc. uznało, że „nie wie”. Warto zaznaczyć, że zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej umiejętność obliczania procentów danej liczby
powinien posiąść uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej121.
Niecałe dwie trzecie seniorów wiedziało, do jakiej kwoty państwo gwarantuje obywatelom zwrot ich pieniędzy w razie upadłości banku lub SKOK-u oraz zdawało sobie sprawę z
tego, że darowizny na rzecz osób najbliższych nie są opodatkowane. Około trzech czwartych

121

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki, I etap edukacyjny – klasy I-III;
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/6b.pdf ; Dostęp 18.05.2016.
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wie, że konto internetowe jest zwykle tańsze niż tradycyjne, że można odstąpić od umowy
pożyczkowej w ciągu 14 dni, że płacenie kartą płatniczą nie podwyższa kwoty rachunku i że
inwestując na giełdzie można stracić część zainwestowanego kapitału. Zatem zagadnienia
mikroekonomiczne, dotyczące zarządzania domowymi finansami sprawiały seniorom stosunkowo mniej problemów. Gorzej odpowiadali na pytania makroekonomiczne – np. dotyczące roli banku centralnego czy handlu zagranicznego Polski. Trzecie z pytań makroekonomicznych, dotyczące definicji zjawiska inflacji, było dla respondentów łatwiejsze – odnotowano 81 proc. prawidłowych odpowiedzi. Być może powód jest w tym przypadku bardzo
prosty, związany z życiowym doświadczeniem osób starszych. Problemy gospodarcze Polski
z okresu transformacji ustrojowej początku lat 90-tych XX wieku związane były z wysoką
inflacją, a nawet hiperinflacją122; dla dzisiejszych seniorów był to okres ich pełnej aktywności
zawodowej, często zapewne również jednocześnie pierwsze lata pełnej samodzielności i zakładania rodzin. Trudno, aby bolesne doświadczenie inflacji, która pochłaniała wówczas oszczędności Polaków, nie było im znane.
3.3. Wnioski z badań i analiz
Przeprowadzone badania potwierdziły w znacznej mierze wyniki omawianych w rozdziale 2 badań NBP Stan wiedzy i świadomość ekonomiczna Polaków 2015. Około połowy
osób starszych dostrzegło swoje braki w wiedzy o finansach. Jeśli zestawić ten wynik z rezultatami przeprowadzonego przez autora testu sprawdzającego – zwłaszcza z mocno niezadowalającymi umiejętnościami arytmetycznymi należy wysnuć wniosek, że wiedza dotycząca
zagadnień finansowych wśród seniorów nie jest wysoka i istnieje potrzeba edukacji finansowej skierowanej do tej grupy. Potwierdzają to wyniki badań przytoczone w rozdziale
2, zgodnie z którymi dwie trzecie osób starszych potwierdza, że wiedza z zakresu ekonomii,
finansów i gospodarki jest potrzebna w życiu. Potwierdzają to też badania ewaluacyjne omawianych wcześniej projektów, wreszcie potwierdziła to omówiona w rozdziale 3 ankieta.
W jakich obszarach przede wszystkim należy edukować? Wnioskując na podstawie testu sprawdzającego, należałoby przede wszystkim powtórnie nauczyć osoby starsze podstaw arytmetyki – w tym przypadku liczenia procentów. Wbrew stosunkowo wysokiej samoocenie – blisko dwie trzecie seniorów jest zdania, że potrafi odpowiedzialnie zarządzać
domowymi finansami – w tej dziedzinie są też znaczące braki. Szczególnie ważne jest uzu122

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/inflacja-w-polsce ; Dostęp 18.05.2016.
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pełnianie wiedzy z pogranicza prawa i finansów – dotyczącego m.in. zasad przekazywania
darowizn i otrzymywania spadków czy wysokości kwot zdeponowanych w bankach lub
SKOK-ach, gwarantowanych przez państwo. W niewiele mniejszym stopniu potrzebne jest
przekazywanie seniorom informacji dotyczących zasad działania bankowości internetowej, zasad płacenia kartą, zagrożeń związanych z pożyczkami – tzw. chwilówkami i niebezpieczeństw związanych z inwestowaniem na giełdzie. Być może nieco wyższa świadomość zagadnień związanych o obrotem bezgotówkowym i firmami pożyczkowymi to efekt
przeprowadzonych działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych, które omówiono w rozdziale 2 (m.in. audycje, publikacje, szkolenia, Akademia Dostępne Finanse, Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz). Bazując na przytoczonych wcześniej badaniach ewaluacyjnych do najistotniejszych zagadnień edukacyjnych należałoby zaliczyć też zasady działania
systemu emerytalnego, w tym możliwości dorabiania na emeryturze. To ostatnie zagadnienie wydaje się istotne również w wymiarze społecznym, gdyż może się przyczynić do pożądanej aktywizacji zawodowej osób starszych.
Dotychczas stosowane sposoby przekazywania seniorom wiedzy finansowej wydają
się niewystarczające. Najistotniejsze w tym kontekście tradycyjne media (telewizja, radio,
prasa), będące na dodatek podstawowym źródłem informacji dla wielu seniorów nie są darzone dostatecznym zaufaniem. Ledwie co trzeci senior chciałby z nich czerpać wiedzę, niewiele
mniej im nie ufa, a blisko 40 proc. nie miało w tej kwestii zdania. Niespodziewanie nieznacznie lepszym zaufaniem darzony jest internet. Natomiast preferowane źródła wiedzy finansowej to rodzina, w mniejszym stopniu znajomi i przyjaciele oraz wykłady, szkolenia lub
najlepiej specjalne zajęcia dedykowane seniorom. Oznacza to w praktyce konieczność zaangażowania większych środków finansowych w projekty edukacyjne, bowiem warsztaty i
szkolenia są jedną z najdroższych form dotarcia do ostatecznego odbiorcy. W przypadku
oczekiwań związanych z przekazywaniem wiarygodnych informacji finansowych od rodziny
bądź przyjaciół – pomocne mogłyby być np. szkolenia na poziomie lokalnych społeczności,
prowadzone najlepiej przez osoby darzone zaufaniem. Innymi słowy działania w tzw. systemie kaskadowym, gdzie eksperci najpierw przekazują wiedzę finansową liderom społeczności
lokalnych, a ci ostatni szkolą potem mieszkańców na swoim terenie. Należy zatem stosować
możliwie interaktywne i jak najbardziej bezpośrednie metody docierania do seniorów.
Zarówno dedykowane osobom starszym zajęcia, z dostosowaniem tempa i poziomu do ich
możliwości, jak i przekazywanie wiedzy przez rodzinę i przyjaciół te warunki spełniają.
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Zakres poruszanej tematyki powinien zawierać przede wszystkim omówione wcześniej
w tym podrozdziale zagadnienia. Ale jednocześnie tematy powinny być dobierane bardzo
precyzyjnie, w zależności od potrzeb grupy, ich zakres powinien być początkowo możliwie szeroki z cierpliwym przechodzeniem do kwestii szczegółowych. Należy pamiętać, że
zmiany w świecie finansów zachodzą bardzo dynamicznie, szybko zmieniają się rozwiązania
technologiczne w bankowości, co zwykle generuje nowe potencjalne zagrożenia. Dla przykładu: płatności dokonywane w tradycyjny sposób kartami są szybko zastępowane płatnościami zbliżeniowymi i w tym ostatnim segmencie polski rynek rozwija się znacznie szybciej
niż w krajach Europy Zachodniej123. Polska jest obecnie jednym z europejskich liderów w
stosowaniu kart zbliżeniowych. Razem z Czechami i Słowacją jesteśmy w grupie państw o
wysokim (ponad 50 proc.) nasyceniu rynku kartami zbliżeniowymi i wysokim (powyżej 50
proc.) nasyceniu infrastruktury terminalami przystosowanymi do płatności zbliżeniowych. Ta
sytuacja daje szanse na szybszy rozwój gospodarczy, jednak wymusza też dostosowywanie
się do nowych rozwiązań, z czym osoby starsze niejednokrotnie mają problemy. Należy zatem możliwie szybko rozpoznawać tendencje na rynku usług finansowych, identyfikować
potencjalne niebezpieczeństwa i umiejętnie edukować.

123

http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2014.pdf ; Dostęp
18.05.2016.
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Zakończenie
Szczegółowa analiza zjawiska wykluczenia finansowego seniorów, będącego w polskich warunkach zwykle następstwem wykluczenia społecznego, została w niniejszej pracy
skonfrontowana z wynikami przeprowadzonych przez autora badań ankietowych. Prześledzenie zależności pomiędzy różnymi rodzajami wykluczeni pozwoliło na usystematyzowanie
wiedzy w tym zakresie. Badania potwierdziły rangę poruszanych problemów, a na podstawie
ich wyników można wyprowadzać wnioski co do kierunków działań edukacyjnych dotyczących finansów, skierowanych do osób w wieku 55+.
Odnosząc się do przedstawionych analiz teoretycznych i badań należy wyciągnąć wniosek, że umiejętnie, nowocześnie i przyjaźnie prowadzona edukacja finansowa jest w stanie zapobiec narastaniu wykluczenia społecznego seniorów, pomoże podnieść poziom ich
życia, zwiększyć zadowolenie z funkcjonowania w społeczeństwie itp. W konsekwencji,
dzięki podniesieniu poziomu wiedzy finansowej seniorów zwiększa się też poziom kapitału
społecznego czyli poprawiają się relacje i poziom zaufania między obywatelami. To z kolei
istotnie podnosi jakość życia. Mamy więc do czynienia z łańcuchem zależności ekonomicznospołecznych: wyższa świadomość ekonomiczna seniorów powoduje różnorakie korzyści finansowe dla nich samych ale też dla gospodarki jako całości, co w konsekwencji oznacza
możliwość szybszego osiągnięcia wyższego poziomu życia.
Problem walki z wykluczeniem społecznym seniorów narasta, systematycznie przenikając do dyskusji publicznej, szczególnie w krajach najwyżej rozwiniętych. Warto zatem zająć
się tym zagadnieniem odpowiednio wcześnie. Niestety, jak wskazują przeprowadzone wcześniej analizy, poziom edukacji finansowej w Polsce nie jest zadowalający, a jednym z powodów może być brak skoordynowanych działań instytucji publicznych (m.in. ministerstw, banku centralnego, organów nadzoru ), podmiotów komercyjnych (banków, instytucji finansowych) z organizacjami pozarządowymi itp. Skutkiem tej sytuacji jest brak narodowej strategii
edukacji finansowej w Polsce, podczas gdy taki dokument opracowało nie tylko większość
krajów Unii Europejskiej takich jak Czechy, Irlandia, Hiszpania czy Holandia, ale także np.
Rosja124. Strategia ta została opisana w przytaczanych wcześniej dokumentach OECD jako
„skoordynowane podejście na szczeblu krajowym do kwestii edukacji finansowej, która skła-
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http://gospodarka.dziennik.pl/finanse/artykuly/475193,potrzebna-strategia-edukacji-finansowejspoleczenstwa.html ; Dostęp 29.02.2016
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da się z dostosowanych ram lub programu”125. W Czechach uważana jest za kluczowy element ochrony konsumenta na rynku finansowym. Wydaje się, że istnienie strategii sprzyja wzrostowi poziomu świadomości ekonomicznej, gdyż badania wykazują, że np. Czesi czy Brytyjczycy
czyli obywatele krajów, gdzie wdrożono strategie, lepiej rozumieją np. podejmowanie ryzyka w trans126

akcjach finansowych

. Zasadny wydaje się zatem wniosek, że przyjęcie i wdrożenie narodowej

strategii edukacji finansowej podniosłoby poziom świadomości finansowej społeczeństwa, w tym
seniorów.

Zarówno przedstawione w pracy analizy, jak i badania wskazują na pożądane kierunki
uczenia osób starszych podstaw finansów. Ważne jest zarówno precyzyjne przygotowanie
metod pracy z seniorami, jak i tematyki. Najbardziej pożądane wydają się warsztaty, możliwie z wykorzystaniem komputerów, wysokie oceny zyskały też szkolenia. Do części osób
starszych można i należy kierować przekaz za pośrednictwem mediów – zarówno tradycyjnych jak telewizja i radio, jak też coraz częściej poprzez internet i media społecznościowe.
Ważnym wyzwaniem wydaje się dotarcie z wiedzą finansową do rodzin seniorów – chodzi
najpewniej o ich dzieci czy wnuki, a także do ich znajomych i przyjaciół. Oznacza to, że problematyka edukacji finansowej osób starszych powinna przenikać do publicznych dyskusji,
pojawiać się w kampaniach społecznych itp. Dobrym przykładem kampanii, której przekaz
dotarł szeroko do seniorów jest Nie daj się nabrać , sprawdź zanim podpiszesz; to działanie
prowadzone wspólnie przez siedem instytucji zaufania publicznego uświadamiało zagrożenia
związane z pochopnym zadłużaniem się w tzw. firmach pożyczkowych. Jej niezwykle ważnym efektem było uchwalenie tzw. ustawy antylichwiarskiej z marca 2016 r., która skuteczniej chroni klientów i ogranicza koszty pożyczek127; bez skutecznego zwrócenia uwagi na
istniejący problem wprowadzenie tych rozwiązań trwałoby znacznie dłużej.
W przypadku pożądanej tematyki finansowej zajęć i materiałów dla seniorów należałoby pogodzić ich oczekiwania z wymaganiami rynku i… zmieniającego się świata. Bez wątpienia konieczna jest powtórka z arytmetyki w zakresie liczenia procentów, ważne są zagadnienia ekonomiczno-prawne (spadki, darowizny), jak też ochrona konsumentów (przepisy
dotyczące praw i obowiązków klienta, możliwości odstąpienia od umowy itp.). Seniorzy nie
zawsze dostrzegają dziejące się wokół zmiany technologiczne, dlatego nawet jeśli nie pojawi-

125

Iwa Kuchciak, Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym
otoczeniu, w Zarządzanie i Finanse tom 4 cz. 4 wyd. Uniwersytet Łódzki, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_5.pdf ;
Dostęp 19.05.2016.
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Rola edukacji finansowej…, op. cit., s 22.
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http://biznes.pl/kraj/cztery-rzeczy-ktore-zmieni-ustawa-antylichwiarska/4hxrdc ; Dostęp 19.05.2016.
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ło się to bardzo często wśród ich oczekiwań, to należy tłumaczyć im zasady działania bankowości internetowej, możliwości dokonywania zakupów przez internet itp.
Autor jest przekonany, że przedstawiony we wstępie cel badawczy niniejszej pracy
osiągnięto - udało się zidentyfikować problem i wyznaczyć możliwe rozwiązania. Edukacja
finansowa to dobre narzędzie do ograniczania skali i skutków wykluczenia społecznego.
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Załączniki
Załącznik nr 1 – ankieta
Badania stanu wiedzy finansowej osób powyżej 55 roku życia – anonimowa ankieta – wyniki
Próba 100 osób powyżej 55 roku życia z całej Polski. Liczba odpowiedzi równoznaczna z odsetkiem.
1.
Jak oceniam swoją wiedzę dotyczącą finansów
w poniższych kategoriach?

Bardzo
mała

Mała

Średnia

Duża

Bardzo
duża

1. Obsługa konta internetowego (dokonywanie
przelewów, zlecenia stałe itp.)

23

10

34

23

10

2. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

20

20

23

27

10

3. Rozsądne i odpowiedzialne zawieranie umów
pożyczkowych i kredytowych

14

31

26

24

5

4. Pułapki i niebezpieczeństwa związane z zawieraniem umów pożyczkowych lub kredytowych
(jak nie dać się oszukać)

17

27

27

22

7

5. Odpowiedzialne zarządzanie domowymi finansami – kontrolowanie wydatków tak, aby nie
wpaść w pułapkę zadłużenia

2

8

27

37

26

6. Umiejętne korzystanie z podstawowych produktów bankowych – kont, lokat itp.

7

18

31

34

10

7. Możliwość dodatkowego dorabiania do pensji
lub emerytury

26

32

30

8

4

8. Korzystanie z podstawowych produktów ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenie mieszkania,
ubezpieczenie na życie)

5

24

24

40

7

9. Bezpieczne korzystanie z kart płatniczych (debetowych, kredytowych, przedpłaconych)

17

16

29

29

9

10. Zakupy przez internet – zasady dokonywania
i bezpieczeństwo

29

25

24

17

5

11. Produkty bankowe i finansowe przeznaczone
dla seniorów

22

33

31

13

1

12. Odwrócona hipoteka i dożywotnia renta –
różnice, szanse, zagrożenia

26

30

27

15

2

13. Testamenty, spadki, dziedziczenie majątku
przez rodzinę

10

29

42

14

5

14. Prawne aspekty budżetu rodzinnego – problematyka darowizn, odpowiedzialności za zobowiązania członków rodziny itp.

12

24

43

18

3

15. Windykacja długów, postępowania komornicze

24

41

26

8

1
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16. Umiejętność porównywania ofert handlowych
(np. obliczanie kosztu jednostkowego produktu)

16

34

25

19

6

17. Umiejętność porównywania ofert handlowych
(np. obliczanie kosztu pożyczki czy zyskowności
lokaty)

16

29

35

14

6

18. Prawa konsumenta – jak i gdzie dochodzić
swoich racji

7

20

45

23

5

19. Rozpoznawanie prawdziwości polskich banknotów

3

28

37

19

13

20. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie firmy

24

33

28

10

5

21. System podatkowy w Polsce – rodzaje podatków

12

30

40

16

2

22. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych

43

39

14

4

0

23. Zaawansowane instrumenty finansowe – moż- 35
liwy zysk, szacowanie ryzyka

43

20

2

0

24. Gwarancje państwa dla depozytów w bankach
i SKOK-ach

24

27

34

15

0

25. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania strefy euro

14

29

44

12

1

26. Sytuacja gospodarcza Polski (podstawowe
wskaźniki np. eksport, import, inwestycje, bezrobocie, PKB)

12

36

39

12

1

27. Gospodarka Polski na tle gospodarki europejskiej i światowej

8

37

45

9

1

28. Rola i zadania banku centralnego, funkcje
Rady Polityki Pieniężnej

12

43

33

11

1

29. Mechanizm inflacji i deflacji, ich wpływ na
budżet domowy

13

31

32

20

4

Skąd dotychczas czerpałam/czerpałem wiedzę dotyczącą finansów?

Bardzo
rzadko

Rzadko

Średnio

Często

Bardzo
często

1. Telewizja

4

19

27

38

12

2. Radio

14

29

24

24

9

3. Internet

16

17

22

29

16

4. Prasa lokalna

22

28

32

16

2

5. Gazety codzienne

15

29

31

20

5

6. Kolorowe tygodniki i magazyny

27

35

21

14

3

7. Rodzina (np. dzieci, wnuki)

5

17

40

25

13

2.
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8. Znajomi i przyjaciele

10

16

51

20

3

9. Osoby zaufane (np. ksiądz)

40

31

17

11

1

10. Otwarte szkolenia czy konferencje

31

27

31

8

3

11. Specjalne wykłady dla seniorów

32

24

22

18

4

12. Specjalne zajęcia dla seniorów w małych
grupach z wykorzystaniem komputera

32

22

26

15

5

3.
Wiedzę dotyczącą których z poniższych zagadnień finansowych chcę najbardziej uzupełnić?

Bardzo
chcę

Chcę

Nie
wiem

Nie
chcę

Bardzo
nie
chcę

1. Obsługa konta internetowego (dokonywanie
przelewów, zlecenia stałe itp.)

22

40

6

30

2

2. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

20

45

5

29

1

3. Rozsądne i odpowiedzialne zawieranie umów
pożyczkowych i kredytowych

19

41

5

35

0

4. Pułapki i niebezpieczeństwa związane z zawieraniem umów pożyczkowych lub kredytowych
(jak nie dać się oszukać)

21

52

5

22

0

5. Odpowiedzialne zarządzanie domowymi finansami – kontrolowanie wydatków tak, aby nie
wpaść w pułapkę zadłużenia

13

54

10

22

1

6. Umiejętne korzystanie z podstawowych produktów bankowych – kont, lokat itp.

15

59

5

19

2

7. Możliwość dodatkowego dorabiania do pensji
lub emerytury

15

46

9

24

6

8. Korzystanie z podstawowych produktów ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenie mieszkania,
ubezpieczenie na życie)

11

62

8

18

1

9. Bezpieczne korzystanie z kart płatniczych (debetowych, kredytowych, przedpłaconych)

11

60

6

21

2

10. Zakupy przez internet – zasady dokonywania
i bezpieczeństwo

16

46

9

27

2

11. Produkty bankowe i finansowe przeznaczone
dla seniorów

15

55

13

15

2

12. Odwrócona hipoteka i dożywotnia renta –
różnice, szanse, zagrożenia

7

41

20

29

3

13. Testamenty, spadki, dziedziczenie majątku
przez rodzinę

19

57

8

11

5

14. Prawne aspekty budżetu rodzinnego – problematyka darowizn, odpowiedzialności za zobowiązania członków rodziny itp.

15

57

13

12

3

70

15. Windykacja długów, postępowania komornicze

11

39

16

27

7

16. Umiejętność porównywania ofert handlowych
(np. obliczanie kosztu jednostkowego produktu)

10

47

11

28

4

17. Umiejętność porównywania ofert handlowych
(np. obliczanie kosztu pożyczki czy zyskowności
lokaty)

12

46

12

26

4

18. Prawa konsumenta – jak i gdzie dochodzić
swoich racji

19

59

9

12

1

19. Rozpoznawanie prawdziwości polskich banknotów

10

56

15

17

2

20. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie firmy

9

36

13

34

8

21. System podatkowy w Polsce – rodzaje podatków

7

50

17

24

2

22. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych

11

36

16

29

8

23. Zaawansowane instrumenty finansowe – moż- 10
liwy zysk, szacowanie ryzyka

35

19

28

8

24. Gwarancje państwa dla depozytów w bankach
i SKOK-ach

8

44

17

27

4

25. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania strefy euro

8

51

18

19

4

26. Sytuacja gospodarcza Polski (podstawowe
wskaźniki np. eksport, import, inwestycje, bezrobocie, PKB)

9

49

20

19

3

27. Gospodarka Polski na tle gospodarki europejskiej i światowej

7

52

20

18

3

28. Rola i zadania banku centralnego, funkcje
Rady Polityki Pieniężnej

8

45

22

21

4

29. Mechanizm inflacji i deflacji, ich wpływ na
budżet domowy

9

46

18

26

1

4.
Jaki sposób przekazywania wiedzy dotyczącej finansów jest dla mnie najlepszy? Jakim
źródłom ufam najbardziej?

Bardzo
ufam

Ufam

Nie
wiem

Nie
ufam

Bardzo
nie
ufam

1. Telewizja

4

28

33

29

6

2. Radio

5

31

40

20

4

3. Internet

6

31

34

25

4

4. Prasa lokalna

1

32

39

27

1

5. Gazety codzienne

2

26

43

26

3

71

6. Kolorowe tygodniki i magazyny

1

15

46

34

4

7. Rodzina (np. dzieci, wnuki)

20

66

8

6

0

8. Znajomi i przyjaciele

9

58

25

8

0

9. Osoby zaufane (np. ksiądz)

11

33

33

18

5

10. Otwarte szkolenia czy konferencje

9

61

23

6

1

11. Specjalne wykłady dla seniorów

12

59

20

8

1

12. Specjalne zajęcia dla seniorów w małych
grupach z wykorzystaniem komputera

12

60

20

6

2

5.
Jaka jest moja wiedza dotycząca podstaw finansów ?
Krótki test sprawdzający.

Tak

Nie

Nie
wiem

1. Opłata miesięczna za konto internetowe jest zwykle wyższa niż za tradycyjne (obsługiwane w oddziale banku)

6

73*

21

2. W ciągu 14 dni masz prawo odstąpić od umowy pożyczkowej, którą zawarłaś/ zawarłeś (tzw. chwilówki)

73*

4

23

3. Płacenie w sklepie kartą płatniczą zwykle podwyższa cenę zakupów o
dodatkową prowizję

12

73*

15

4. W razie upadłości banku lub SKOK-u państwo gwarantuje Ci zwrot Twoich depozytów do ok. 430 tys. zł (równowartość 100 tys. euro)

64*

4

32

5. Darowizna na rzecz osób najbliższych (dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice) z zasady nie jest opodatkowana

65*

21

14

6. W sklepie AGD mikser kuchenny kosztował 100 zł; jego cenę najpierw
podniesiono o 10 proc., a następnie przeceniono o 10 proc. Teraz jest tańszy

35*

50

15

7. Inwestując pieniądze na Giełdzie Papierów Wartościowych w akcje możesz część z nich stracić

75*

10

15

8. Narodowy Bank Polski to bank centralny państwa; możesz w nim założyć
konto osobiste

29

58*

13

9. Inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen, natomiast deflacja –
długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen

81*

10

9

10. W handlu zagranicznym największym partnerem naszego kraju są obecnie Niemcy
Odpowiedź prawidłowa zaznaczona *

58*

6

36

72

6.
Metryczka. Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi.
1. Płeć :

Mężczyzna 29

Kobieta 71

2. Wykształcenie:

Podstawowe
3

Zawodowe
13

Średnie 39

Wyższe 37

Podyplomowe 7

Inne 1

3. Czy posiadam wykształcenie ekonomiczne:

Tak – średnie 2

Nie 88

Tak – wyższe 10

4. Status:

Osoba pracująca 11

Emeryt 76

Bezrobotny 0

Rencista
11

Inny 2

5. Miejsce zamieszkania:

Wieś 11

Miasto poniżej 20 000
mieszkańców 34

Miasto 20 000 – 200 000
mieszkańców 42

73

Miasto powyżej 200 000
mieszkańców 13

