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Główne wnioski 1/3

54,1%

Ponad połowa Polaków dobrze sobie radzi w sferze finansów:
trzyma budżet w ustalonych granicach i ma poczucie
niezależności w podejmowaniu decyzji finansowych.

62,8%

Większość badanych optymistycznie ocenia stan swojego
zadłużenia / swoją obecną sytuację pod względem zadłużenia
- trwająca pandemia COVID-19 nie wpłynęła i w przyszłości
raczej nie wpłynie na zmianę w tym zakresie.

69,9%

Utrzymanie obecnej sytuacji finansowej czy nawet jej
poprawa osiągane jest dzięki regularnej kontroli dochodów i
wydatków.
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Główne wnioski 2/3
Uczestnicy badań bardziej optymistycznie oceniają własną sytuację finansową niż finanse
ogółu polskiego społeczeństwa.
Przyznają jednak, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 negatywnie odbija się na ich
finansach - powrót do poziomu sprzed pandemii może być w ich opinii trudny do osiągnięcia.
Przed pandemią
COVID-19

21,0%

Przed pandemią
COVID-19

BARDZO DOBRA
KONDYCJA FINANSOWA
LUDZI W POLSCE

Obecnie

11,8%

Za rok

16,6%

Obecnie

Za rok

MOJA BARDZO
DOBRA KONDYCJA
FINANSOWA

14,2%

4,9%

6,6%
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Główne wnioski 3/3

W czasie pandemii COVID-19 zwiększyła się ostrożność w
pożyczaniu pieniędzy - pożycza się tylko na konieczne rzeczy.

Młodzi, w wieku 18-24 i 25-34, częściej są gotowi
zaciągać pożyczki na cele ekologiczne.

Inwestycje
ekologiczne

75

Z powodu COVID-19 uważam, że
warto rozważyć oferty produktów
lub inwestycji ekologicznych

50
30,1
25

22,6

17,3

13,7

11,1

35-44

45-54

14,2

13,8

55-64

65+

0
total

18-24

25-34

Dane w %
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Ponad połowa Polaków (54,1%) utrzymuje budżet w ustalonych granicach i ma poczucie
niezależności w podejmowaniu decyzji finansowych. Osoby w wieku 18-24 i 25-34, częściej niż
starsi, mają tendencję do impulsywnych i nadmiernych wydatków.
Sytuacje związane z wydatkami
Suma odpowiedzi: zawsze + często

częstsze w danej grupie

Udaje mi się utrzymać budżet w granicach ustalonych przeze mnie

54,1

Czuję się niezależny/-a, podejmując osobiste decyzje finansowe

38,5

Boję się utraty pracy lub głównego źródła dochodów

35,7

Otrzymuję od mojego banku informacje, których potrzebuję do podejmowania dobrych decyzji
finansowych

W wieku 18-24: 22,6
W wieku 25-34: 20,7

14,1
0

FH10. Jak często znajdujesz się w następujących sytuacjach?
Skala odpowiedzi: zawsze, często, czasami, rzadko, nigdy.

Kobiety: 39,8

16,6

Mam tendencję do nadmiernego wydatkowania lub impulsywnego kupowania, czego potem żałuję

Dane w %

Z wyższym wykszt.: 57,9
Samozatrudnieni: 65,7

51,5

Udaje mi się regularnie oszczędzać pieniądze

Baza: N=1010

Z wyższym wykszt.: 58,2
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Utrzymanie / poprawa kondycji finansowej jest osiągana dzięki zwiększonej kontroli dochodów i
wydatków. Kobiety częściej stosują działania zachowawcze: kontrolują wydatki i zakupy, starają
się oszczędzać, zmniejszają zadłużenie i robią długoterminowe plany finansowe.
Osoby w wieku 18-24 lata mają większą otwartość na poszerzenie wiedzy o finansach.
Podejmowane czynności w celu utrzymania/ poprawy kondycji finansowej
Suma odpowiedzi: zawsze + często

częstsze w danej grupie

Regularne śledzenie przychodów i wydatków

69,9

Świadome dokonywanie zakupów i wydawanie pieniędzy, zwracanie uwagi na wszystkie dostępne opcje

67,5

Kontrola i/lub zmniejszenie wydatków

54,3

Regularne oszczędzanie

Z wyższym wykszt.: 54,8

47

Ustalanie celów i/lub długoterminowe planowanie finansowe

Kobiety: 50,5

38,5

Rozmowy o finansach z rodziną, krewnymi lub przyjaciółmi

Kobiety: 71,6
Z wyższym wykszt.: 72,8
Kobiety: 59,0

49,3

Kontrola i/lub zmniejszenie poziomu zadłużenia

Rozwiedzeni: 82,5
Z wyższym wykszt.: 74,4

Kobiety: 42,2

25,6

W wieku 18-24: 33,6

Poszerzanie wiedzy o finansach lub poszukiwanie informacji finansowych w internecie

23,1

Samozatrudnieni: 37,9

Poszerzanie wiedzy o finansach lub poszukiwanie informacji na stronie internetowej/w aplikacji banku

22,4

W wieku 18-24: 32,7
Z wyższym wykszt.: 27,0

Próby zdywersyfikowania dochodu lub uczynienia go bardziej stabilnym (np. zmiana pracy)

19,7

Poznawanie i poszukiwanie inteligentnych opcji inwestycyjnych

17,9

Rozmowy o finansach z ekspertami finansowymi, konsultantami lub doradcami

Dane w %

W wieku 18-24: 28,2
Mężczyźni: 10,0
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Baza: N=1010

W wieku 24-34: 27,9;
Samozatrudnieni: 40,6

FH3. Czy wykonujesz którekolwiek z poniższych czynności w celu utrzymania lub poprawy swojej kondycji finansowej?
Skala odpowiedzi: zawsze, często, czasami, rzadko, nigdy.
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Deklarowana jest potrzeba edukacji o finansach już na poziomie nauczania w szkołach.
Szczególnie przydałaby się ona osobom w wieku 18-24 lat, bardziej otwartym na alternatywne
formy oszczędzania (np. fundusze inwestycyjne).
Kondycja finansowa silnie wpływa na ogólne samopoczucie i zdrowie emocjonalne.
Ocena osobistej kondycji finansowej

częstsze w danej grupie

Suma odpowiedzi: całkowicie +raczej się zgadzam
Wiedza o kondycji finansowej powinna być nauczana w szkołach

65,5

Moja kondycja finansowa w dużej mierze wpływa na moje ogólne samopoczucie

Z wyższym wykszt.: 72,2

61,8

Moja kondycja finansowa w dużej mierze wpływa na moje zdrowie emocjonalne

56,1

Z powodu COVID-19 kontroluję teraz bardziej wydatki

49,1

Moja sytuacja finansowa wpływa na moje życie i martwi mnie

Kobiety: 55,5
W wieku 35-44: 51,3;
dochód >1500: 52,1

44

Moja kondycja finansowa w dużej mierze wpływa na moje zdrowie fizyczne

42,2

Kobiety: 45,3

Z powodu COVID-19 staram się zaoszczędzić więcej pieniędzy, aby mieć lepsze wsparcie finansowe w przyszłości

40,4

Kobiety: 45,4

W szczególności zadłużenie ma negatywny wpływ na moją kondycję finansową

39,4

Kobiety: 42,5

Mam wokół siebie ludzi, którzy wspierają lub wspieraliby mnie finansowo

W wieku 18-24: 57,4
W wieku 25-34: 42,5

36,2

Posiadam fundusz awaryjny na nieoczekiwane wydatki lub szok finansowy

30

Dobrze sobie radzę, aby zaoszczędzić (lub zainwestować) na swoją przyszłość finansową

27,4

Mężczyźni: 32,2

Czuję duże zadowolenie z mojej obecnej sytuacji finansowej

22,2

Mężczyźni: 25,1

Będę w stanie relatywnie szybko poradzić sobie z szokiem finansowym (np. utrata dochodu lub pracy)

22,1

Mężczyźni: 26,9
W wieku 25-34: 28,1
W wieku 18-24: 28,5
Średnie wykszt.: 22,8

W ciągu ostatnich 12 miesięcy podjąłem/podjęłam co najmniej jedną decyzję finansową w stresie, której teraz żałuję

20,1

Z powodu COVID-19 rozważam alternatywne formy oszczędzania, takie jak fundusze inwestycyjne
Baza: N=1010
Dane w %

17,5
0

FH4. Do jakiego stopnia zgadzasz się lub się nie zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami na temat swojej kondycji finansowej?
W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „W ogóle się nie zgadzam”, a 5 oznacza „Całkowicie się zgadzam”
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W wieku 18-24: 29,2
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Sytuacja związana z pandemią COVID-19 niemal o połowę zmniejszyła postrzeganie osobistej
kondycji finansowej jako bardzo dobrej: spadek z 21% (przed pandemią) do 11,8% (obecnie).
Najbliższy rok 2021 daje nadzieję na powrót do bardzo dobrej kondycji finansowej, jednak nie
do poziomu sprzed pandemii (16,6%).
Ocena osobistej kondycji finansowej
Ocena na skali od 1 do 10: 1 – Słaba, 10 - Doskonała
częstsze w danej grupie

42,1

Moja kondycja finansowa przed pandemią COVID-19

36,9

W wieku 18-24: 25,9
W wieku 25-34: 25,4
W wieku 35-44: 26,4
Zamężni/ żonaci: 25,3
Samozatrudnieni: 36,7

21
- 9,2

56

Moja obecna kondycja finansowa

32,2

50

Moja kondycja finansowa za rok od chwili obecnej

0%

10%

1

20%

2

33,4
30%

3

40%
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SŁABA

Baza: N=1010
Dane w %

11,8

50%

5

60%

6

70%
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W wieku 18-24: 23,4
W wieku 25-34: 23,7
Mężczyźni: 19,4

16,6
80%

8

90%

9

100%
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DOSKON
AŁA

FH2. Proszę ocenić następujące stwierdzenia w skali od 1 do 10: 1 – Słaba, 10 - Doskonała
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Uczestnicy badań bardziej optymistycznie postrzegają własną obecną sytuację finansową niż
finanse ogółu społeczeństwa.
Ocena kondycji finansowej
Ocena na skali od 1 do 10: 1 – Słaba, 10 - Doskonała

KONDYCJA FINANSOWA
LUDZI W POLSCE

MOJA KONDYCJA FINANSOWA
słaba
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doskonała

10

100

100

90

90

80

42,1
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36,9
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32,2

40

33,4
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0

PRZED
pandemią
COVID-19

11,8

16,6

OBECNIE

ZA ROK

10

0

73,4

68,9

21,7

24,5

4,9

6,6

OBECNIE

ZA ROK

42,8

20

20
10

43,1

70

14,2
PRZED
pandemią
COVID-19

- 6,9
Baza: N=1010
Dane w %

FH2. Proszę ocenić następujące stwierdzenia w skali od 1 do 10: 1 – Słaba, 10 - Doskonała
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Większość Polaków (62,8%) patrzy z optymizmem na swoją obecną sytuację zadłużenia trwająca pandemia COVID-19 nie wpłynęła i raczej nie wpłynie w przyszłości na zmianę
sytuacji związanej z zadłużeniem.
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację związaną z zadłużeniem

częstsze w danej grupie

Nie, i nie sądzę, żeby moja sytuacja zadłużenia zmieniła się w niedalekiej przyszłości

62,8

Jeszcze nie, ale myślę, że moja sytuacja zadłużenia może się zmienić w niedalekiej przyszłości

19,2

Tak, mam co najmniej jedną dodatkową pożyczkę z powodu COVID-19 (pożyczka, której nie
planowałem/-am)

8,5

Tak, nadal zalegam ze spłatami i nie znalazłem/-am jeszcze rozwiązania

5

Tak, nie byłem/-am w stanie spłacić w ogóle lub na czas wszystkich rat mojej pożyczki lub
pożyczek

3,4

Tak, musiałem/-am restrukturyzować co najmniej jedną pożyczkę, którą miałem/-am przed
pandemią

3,3
0

Dane w %

LD2. Czy pandemia COVID-19 ma jakiś wpływ na Twoją sytuację związaną z zadłużeniem?
Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi.

Ze średnim wykszt.: 6,1

4,8

Tak, nie byłem/-am w stanie spłacić w ogóle lub na czas wszystkich odsetek od mojej pożyczki
lub pożyczek

Baza: N=1010

W wieku 65+: 72,4
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Z jednej strony dlatego, że Polacy mają świadomość wysokości odsetek płaconych od
pożyczek/ długów.
Opinie na temat pożyczek/ zadłużania się

częstsze w danej grupie

Suma odpowiedzi: całkowicie + raczej się zgadzam

Jestem świadomy/-a odsetek, które płacę od moich pożyczek/długów

44,5

Mój bank oferuje wystarczającą ilość jasnych i zrozumiałych informacji na temat opcji i warunków
pożyczki

36,3

Chciał(a)bym znaleźć wszystkie informacje o pożyczkach online

34,1

Czuję spokój odnośnie mojego poziomu zadłużenia i mojej zdolności do spłaty

28,6

Odsetki, które płacę od moich pożyczek/długów są zbyt wysokie

27,5

Chciał(a)bym uzyskać indywidualną pomoc/porady od mojego banku dotyczące opcji kredytowych

Mężczyźni: 35,8
Zatrudnieni na etat: 36,1

25,3
0

Dane w %

Zatrudnieni na etat: 41,4

31,4

Bardziej prawdopodobne jest to, że złożę wniosek o pożyczkę online niż udam się do biura banku

Baza: N=1010

Zatrudnieni na etat: 52,1

LD5_1. Do jakiego stopnia zgadzasz się lub się nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami na temat pożyczek/zadłużenia?
W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „W ogóle się nie zgadzam”, a 5 oznacza „Całkowicie się zgadzam

25

W wieku 25-34: 36,4
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Z drugiej strony czas pandemii COVI-19 zwiększył ostrożność w pożyczaniu pieniędzy –
pożyczane są tylko brakujące kwoty, tylko na konieczne rzeczy, tylko niewielkie kwoty do
spłaty.
Opinie na temat pożyczek/ zadłużania się
Suma odpowiedzi: całkowicie + raczej się zgadzam

częstsze w danej grupie

Z powodu COVID-19 bardziej uważam na pożyczanie pieniędzy: Wolę wydać tyle, ile mam, i pożyczyć
tylko potrzebną brakującą kwotę

39,7

Z powodu COVID-19 pożyczył(a)bym pieniądze tylko na konieczne rzeczy

36,6

Z powodu COVID-19 pożyczył(a)bym tylko niewielkie kwoty łatwe do spłaty

33,1

Uważam, że banki zwiększyły ograniczenia dotyczące dostępu do kredytów w czasach pandemii

31,3

Z powodu COVID-19 obawiam się nowych długów lub tego, że nie będę w stanie spłacić bieżącego długu

25,1

Z powodu COVID-19 uważam, że pożyczanie pieniędzy jest bardziej akceptowalne w kontekście wielu
celów (np. biuro domowe, płatności rachunków, rozrywka cyfrowa itp.)

17,8

Mam teraz znacznie większe zadłużenie niż przed pandemią COVID-19

13,8

Myślę, że w czasie pandemii warto brać pożyczki gotówkowe lub krótkoterminowe wysoko
oprocentowane i jest to w porządku

9,4
0

Baza: N=1010
Dane w %

Z wyższym wykszt.: 37,4

LD5_2. Do jakiego stopnia zgadzasz się lub się nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami na temat pożyczek/zadłużenia?
W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „W ogóle się nie zgadzam”, a 5 oznacza „Całkowicie się zgadzam

W wieku 25-34: 16,5
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Stąd też może wynikać ogólne niskie zainteresowanie inwestycjami ekologicznymi.
Warto jednak zwrócić uwagę, że Polacy w wieku 18-24 i 35-34 bardziej niż starsze osoby biorą
pod uwagę wzięcie pożyczek na inwestycje ekologiczne.
Opinie na temat pożyczek/ zadłużania się

częstsze w danej grupie

Suma odpowiedzi: całkowicie + raczej się zgadzam

Z powodu COVID-19 uważam, że warto rozważyć oferty produktów lub inwestycji ekologicznych

W wieku 18-24: 30,1
W wieku 25-34: 22,6

17,3

Z powodu COVID-19 rozważam wzięcie pożyczki w celu poprawy efektywności energetycznej mojego
domu, w którym spędzamy większość czasu

10,7

W wieku 18-24: 15,7
W wieku 25-34: 16,5
Mężczyźni: 13,7

Z powodu COVID-19 rozważam wzięcie pożyczki celem zaoszczędzenia energii lub wprowadzenia zmian
ekologicznych w moim domu

10,1

W wieku 25-34: 17,6

Z powodu COVID-19 rozważam wzięcie pożyczki na zakup ekologicznego pojazdu (np. roweru lub
samochodu elektrycznego itp.)

8,4

Z powodu COVID-19 rozważam pożyczkę na ekologiczne produkty osobiste

8,2

0
Baza: N=1010
Dane w %

LD5_3. Do jakiego stopnia zgadzasz się lub się nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami na temat pożyczek/zadłużenia?
W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „W ogóle się nie zgadzam”, a 5 oznacza „Całkowicie się zgadzam

Mężczyźni: 11,2

W wieku 25-34: 13,6
Mężczyźni: 10,7
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Choć tradycyjne źródła: bank czy instytucja finansowa zapewniają największy komfort w
sytuacji pożyczania pieniędzy, to w trudnej sytuacji finansowej często liczymy na najbliższych.
Osoby w wieku 18-24 lat lepiej czują się pożyczając pieniądze od rodziny/ znajomych lub
korzystając z pożyczek krótkoterminowych i typu peer-to-peer.
Źródła zapewniające dobre samopoczucie związane z wzięciem nowej pożyczki

częstsze w danej grupie

Suma odpowiedzi: bardzo dobrze + dobrze
Pożyczka od banku lub instytucji finansowej

40,4

Pożyczka od kasy kredytowej lub pracodawcy

31,7

Pożyczka od rodziny lub krewnych

29,6

Pożyczka od znajomych lub współpracowników

20,5

Pożyczka z platformy internetowej/sieci typu peer-to-peer

W wieku 18-24: 26,6

10
0

Dane w %

W wieku 18-24: 30,9

14,5

Pożyczka krótkoterminowa, wysoko oprocentowana

Baza: N=304

W wieku 18-24: 43,5

LD1b. W skali od 1 do 5, jak byś się czuł(a) biorąc nową pożyczkę w jakimkolwiek celu z następujących źródeł?
Skala 1-5: 1 - Bardzo źle, 5 -Bardzo dobrze

W wieku 18-24: 18,1
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W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 ponad połowa Polaków (56,3%) nie
odczuwa wsparcia ze strony banku w zakresie pożyczek/ zadłużenia.
Wsparcie banku częściej deklarują osoby w wieku 25-34 lat, które uzyskały potrzebne
informacje o pożyczce/ zadłużeniu, odroczenie płatności lub pomoc w uzyskaniu kredytu.
Wsparcie banku podczas pandemii COVID-19 w związku z pożyczkami, długami

częstsze w danej grupie

Nie, nie wydaje mi się, żeby mój bank się sprawdził i nie czułem/-am ich wsparcia

56,3

Tak, mój bank udostępnił mi wszystkie potrzebne mi usługi online

19,1

Tak, mój bank przekazał mi wszystkie potrzebne informacje

15,6

Tak, mój bank pracował dla polskiego społeczeństwa, aby przezwyciężyć ten kryzys

9,2

Tak, mój bank udzielił mi osobistej pomocy lub porady

6,8

Tak, mój bank umożliwił mi odroczenie płatności

6,2

Tak, mój bank pomógł mi w uzyskaniu kredytu

Dane w %

W wieku 25-34: 12,3

4,5
0

Baza: N=1010

W wieku 25-34: 22,8

LD4. Czy podczas pandemii COVID-19 w związku z pożyczkami i długami czułeś/-aś wsparcie ze strony banku?
Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi.

W wieku 25-34: 8,2
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O badaniu
Badanie TFI mini poll




Badanie TFI mini poll realizowane przez grupę ING oraz
Think Forward Initiative w 8 krajach (Austria, Belgia,
Niemcy, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Turcja)
na reprezentatywnej próbie.
Badanie ma każdorazowo na celu zgłębienie postaw
konsumentów w stosunku do pieniędzy oraz finansów.
Dzięki tej wiedzy możemy trafniej dopasowywać
produkty i usługi dla klientów, a także wspierać ich w
podejmowaniu decyzji finansowych.

I pomiar w 2021 roku





Próba reprezentatywna dla Polski N=1010
Wykonawca badania: IPSOS
Czas realizacji: luty/marzec 2021
Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe
wspomagane komputerowo (CAWI)
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