
Badanie nawyków oszczędnościowych
czytelników bloga Finanse Bardzo Osobiste



Kilka słów o blogu…

• 440.000 czytelników rocznie

• Ponad 67.000 czytelników 

miesięcznie 

• 17.700 fanów na FB

• 7.400 subskrybentów

• Top wpisy  to od 50-150.000

odsłon na FB

• Artykuły merytoryczne ponad 

6,3 min/artykuł

• Blog nr 3 w Polsce w kategorii 

finanse wg Press Service

• 58% kobiety/42% mężczyźni

• Zasięg  - gł. duże miasta w 

Polsce



Profil badanych

W badaniu udział wzięły 492 osoby - czytelnicy bloga Finanse Bardzo Osobiste, którzy 
wypełnili ankietę internetową w lipcu 2016



Profil badanych - młodzi, 2+ w gospodarstwie domowym, przewaga mężczyzn, 
ponad 60% badanych z dochodami netto na gospodarstwo powyżej 5 tys. 
zł/miesiąc 
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Profil badanych - duże miasta i wykształcenie wyższe dominują

0%1%
16%

83%

Wykształcenie	badanych

Podstawowe	/	niepełne	
podstawowe	/	
gimnazjalne

Zasadnicze	zawodowe	lub	
średnie	nieukończone

Średnie	ukończone,	
pomaturalne,	
nieukończone
wyższe

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Wieś

miasto	do	19	999	mieszkańców

miasto	od	20	000	do	49	999

miasto	od	50	000	do	99	999

miasto	od	100	000	do	199	999

miasto	od	200	000	do	499	999

miasto	powyżej	500	000

Warszawa

Jak	duża	jest	miejscowość	w	której	mieszkasz	?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

W	którym	województwie	mieszkasz	?



Kluczowe wnioski z badania czytelników bloga 
Finanse Bardzo Osobiste



Kluczowe wnioski z badania czytelników bloga Finanse Bardzo Osobiste

1. Rozsądek przed emocjami - badani przedkładają oszczędności nad wydatkami.

2. Średnio 20% wszystkich miesięcznych wydatków przeznaczanych jest na oszczędności.

3. 74% badanych odkłada z miesięcznych dochodów min. 10% na oszczędności.

4. 62% badanych ma min. 4 - miesięczne zabezpieczenie na wypadek utraty dochodu. 

5. Oszczędności mają Ci, co oszczędzają – kluczowa jest postawa – stawianie 

oszczędności przed wydatkami.

6. Największe zabezpieczenie wśród najlepiej zarabiających ale...

7. Zarabiający poniżej 2 tys. zł/miesiąc odkładają średnio 12% dochodów miesięcznie.

8. Nawet przy niskich dochodach można zbudować zabezpieczenie – 47% najmniej 

zarabiających (poniżej 2 tys. zł/miesiąc) ma zabezpieczenie na min. 4 miesiące.



Kluczowe wnioski z badania czytelników bloga Finanse Bardzo Osobiste

9. 25-29 latkowie oszczędzają najwięcej - 23% ich miesięcznych dochodów idzie na 

ten cel.

10.Brak zabezpieczenia to cecha osób nadmiernie konsumujących.

11. Oszczędzanie na samochód znacznie ważniejsze u osób bez finansowego 

zabezpieczenia.

12.Główne cele oszczędzania badanych to „na czarną godzinę” i na emeryturę.

13.Kobiety chcą wakacji – oszczędzanie na wakacje najbardziej popularne u kobiet.

14.Młodzi zamiast na edukację odkładają na nieruchomości.

15. Im większy poziom zabezpieczenia tym oszczędzanie na nieruchomość ważniejsza.

16.Aż 31% oszczędności ”trzymanych” jest na rachunkach bieżących.



Postawa czytelników bloga wobec oszczędzania



Rozsądek przed emocjami – większość czytelników bloga przedkłada 
oszczędzanie nad wydawaniem i myśli o przyszłości…

• Nie lubię wydawać!– ponad 60% czerpie więcej satysfakcji z oszczędzania niż z wydawania.

• Rozsądek górą – z postawą życia „dziś”  bez przejmowania się „jutrem” zgadza się zaledwie 10% 

badanych.

• Odpowiedzi na wszystkie 3 pytania są wzajemnie mocno skorelowane.



Oszczędności i wyżywienie kluczowe - to wiodące pozycje w budżecie 
czytelników bloga (po 20%). Wydatki związane z kredytami na poziomie 16% 
dochodów.

• Wyżywienie i oszczędności to najistotniejsze pozycje na które badani przeznaczają swoje dochody – po 

20% w każdej z tych kategorii

• Kredyty to 16%  a zsumowane wydatki związane z mieszkaniem/domem i kredytami  - łącznie na te cele 

badani przeznaczają 28% swoich dochodów



Mistrzowie oszczędzania ? 74% ankietowanych deklaruje regularne oszczędzanie 
powyżej 10% miesięcznych dochodów a tylko 14 % badanych nie oszczędza w 
ogóle…

• Aż 86%  ankietowanych oszczędza regularnie co miesiąc a 74% przeznacza co miesiąc na ten cel min. 

10% swoich dochodów

• 49% ankietowanych przeznacza na oszczędności min. 20% miesięcznych dochodów netto



Oszczędni więc zabezpieczeni - efekty oszczędzania widać w poziomie 
zabezpieczenia  - 62% badanych ma zabezpieczenie na min. 4 miesiące bez dochodu 
a ponad 25% badanych przetrwa bez dochodu powyżej 12 miesięcy

• Ponad 25% respondentów posiada oszczędności pozwalające przeżyć min. 12 miesięcy bez dochodu.

• Istotna większość badanych (62%) posiada oszczędności starczające na okres min. 4 miesięcy bez 

dochodu.

• Tylko 7,86% badanych nie posiada żadnych oszczędności.



Kto oszczędza?



Oszczędności mają Ci, co oszczędzają… – osoby posiadające zabezpieczenie na 
wypadek utraty dochodu na okres powyżej 6 miesięcy przeznaczają na oszczędności 
min. 10% dochodów miesięcznie.

• Osoby bez zabezpieczenia lub z zabezpieczeniem na 1 miesiąc dominują w grupie tych, którzy na 

oszczędności przeznaczają mniej niż 9 % dochodu miesięcznie.

• Osoby z największym poziomem zabezpieczenia finansowego (od 7 miesięcy w górę) to te, które 

oszczędzają miesięcznie min. 10% a liderzy zabezpieczenia (powyżej 12 miesięcy poduszki 

bezpieczeństwa) to oszczędności w większości powyżej 20% miesięcznie. 



Najbogatsi najwięcej odkładają, ale „biedni” też dają radę - oszczędzanie to 
cecha wszystkich grup dochodowych – najubożsi (dochód poniżej 2 tys./miesiąc) 
odkładają 12% dochodu.

• Osoby z dochodami powyżej 6 tysięcy miesięcznie netto na gospodarstwo odkładają powyżej 20% 

dochodów miesięcznie vs między 12 a 18% wśród osób o dochodach poniżej 2 tys. i 5-6 tysięcy 

miesięcznie.

• Najbogatsza grupa (powyżej 12 tys. miesięcznie) wcale nie oszczędza najwięcej - 26% vs 30 % w 

grupie dochodów 10-12 tys./miesiąc.



Oszczędzanie zależy od postawy – osoby, dla których wydatki mają większe 
znaczenie od oszczędności, zgromadziły zdecydowanie mniejsze zabezpieczenie na 
wypadek utraty dochodu.

• 65% deklarujących wyższość wydatków nad oszczędnościami posiada zabezpieczenie na max 3 

miesiące bez dochodów.

• 56% zadeklarowanych „oszczędnych” posiada oszczędności zabezpieczające ich przez okres 

powyżej 7 miesięcy bez dochodu.



Nawet przy niskich dochodach można mieć zabezpieczenie - 47% osób z 
najniższymi zarobkami (poniżej 2 tys./msc) deklaruje zabezpieczenie na min. 4 
miesiące.

• Najbardziej zabezpieczone gospodarstwa to te z dochodami netto między 10 a 12 tys./miesiąc –

66% z nich posiada zabezpieczenie na okres większy niż 6 miesięcy bez dochodów.

• Pomimo niskich dochodów aż 47% osób z zarobkami poniżej 2 tys./miesiąc ma zabezpieczenie 

na okres min 4 miesiące.



25-29 latkowie oszczędzają najwięcej – 23% ich dochodu idzie na 
oszczędności. Osoby poniżej 30 roku życia częściej wydają na przyjemności a osoby 
powyżej 35 roku życia częściej na kredyty.

• 23% dochodów w grupie 25-29 latków idzie na oszczędności vs 15% w grupie 40+

• Jednocześnie wraz z wiekiem rośnie udział kredytów w wydatkach badanych – najmłodsi to 5-8% a 

najstarsi badani to 15-18 %  



Nie mają zabezpieczenia Ci, którzy nadmiernie konsumują - najwyższy udział 
(25%) kredytów w wydatkach osób bez zabezpieczenia. Kredyty u najlepiej 
zabezpieczonych to 5,9% wydatków miesięcznych.

• Udział kredytów rośnie im mniejsze zabezpieczenie finansowe posiadają badani.

• Osoby bez zabezpieczenia - 25% swoich miesięcznych wydatków przeznaczają na kredyty.

• Osoby z zabezpieczeniem na okres 4-6 miesięcy, przeznaczają na kredyty 11,4% wydatków.

• Najlepiej zabezpieczeni (na okres min. 12 miesięcy) tylko 5,9% wszystkich wydatków 

przeznaczają na kredyty.



Cele oszczędzania



Na „czarną godzinę” i na emeryturę - to główne cele oszczędnościowe 
czytelników bloga. Cele konsumpcyjne mniej istotne.

• Na „czarną godzina”  i na emeryturę i to wyraźnie główne cele oszczędnościowe czytelników bloga.

• Zakup nieruchomości istotną pozycją (3. w kolejności) wśród celów oszczędnościowych.

• Samochód najmniej popularnym celem oszczędnościowym na tle innych kategorii.
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Na	emeryturę

Na	zakup	nieruchomości

Na	edukację	swoją	i/lub	dzieci

Na	wakacje

Na	inne	cele

Na	rozwój	własnego	biznesu

Na	samochód

Jakie	cele	oszczędzania	są	dla	Ciebie	ważne	?																																
(1	nieważne,	5	bardzo	ważne)



Emerytura dla starszych i więcej oszczędzających - skłonność do 
długoterminowego planowania i oszczędzania na emeryturę rośnie wraz z wiekiem i 
% dochodu przeznaczanym w ogóle na oszczędności.

• Dla 73% osób powyżej 33 roku życia emerytalny cel oszczędzania jest ważny lub bardzo ważny.

• 13% osób poniżej 32 roku życia uznaje ten cele za mało ważny lub nieważny.

• Cel emerytalny najistotniejszy dla grup oszczędzających regularnie najwięcej (powyżej 20% 

dochodów) – 75% badanych z tej grupy uznaje ten cel za ważny lub bardzo ważny.



Kobiety chcą wakacji!  Częściej od mężczyzn uznają wakacje za ważny cel 
oszczędzania, tymczasem aż 32% mężczyzn uznaje ten cel za mało istotny.

• 45,5% kobiet uznaje wakacje za ważny lub bardzo ważny cel oszczędzania.

• Mężczyźni rzadziej lubią wypoczywać? Aż 32% mężczyzn uznaje wakacje za mało ważny i nieważny 

cel oszczędzania.



Nadmierna konsumpcja cechą najbiedniejszych ? Im mniejsze zabezpieczenie 
finansowe, tym ważniejsze jest odkładanie na samochód.

• 24% osób bez oszczędności (zabezpieczenie 0-1 miesiąc) uznaje samochód jako ważny bądź 

bardzo ważny cel oszczędzania.

• Wśród osób lepiej zabezpieczonych na wypadek braku dochodu (powyżej 7 miesięcy poduszki 

bezpieczeństwa) samochód jest ważnym/b.ważnym celem tylko dla 11% badanych.



Młodych nie interesują pieniądze na edukację - grupa 20 latków i wczesnych 
30 latków mniej zainteresowana odkładaniem na edukację. Waga oszczędzania na 
edukację rośnie wraz z wiekiem i rozwojem rodziny.

• 66,7 % osób od 33 roku życia uznaje edukację za ważny bądź bardzo ważny cel oszczędzania.

• 26,2 % osób do 32 roku życia uznaje edukację za nieważny bądź mało ważny cel oszczędzania.



Młodzi wybierają nieruchomości - nie oszczędzają na edukację, bo oszczędzają 
na własne mieszkanie/dom – ten cel oszczędnościowy jest najważniejszy dla osób do 
32 roku życia.

• Dla 66% osób do 32 roku życia oszczędzanie na mieszkanie/dom jest bardzo ważnym/ważnym 

celem oszczędnościowym.

• Jakkolwiek oszczędzanie na mieszkanie/dom jest ważne również dla osób powyżej 33 roku życia, to 

jednak w tej grupie dla 25% jest to już cel nieważny/mało ważny.



Najpierw oszczędności a potem dom/mieszkanie – waga oszczędzania na 
mieszkanie/dom rośnie wraz ze wzrostem poziomu zabezpieczenia badanych.

• Dla 69 % osób z zabezpieczeniem pozwalającym przeżyć powyżej 7 miesięcy bez dochodu, 

oszczędzanie na dom jest ważnym lub bardzo ważnym celem.

• Dla 27% osób bez zabezpieczeń oszczędzanie na dom jest nieważnym bądź mało ważnym celem.



Gdzie trzymają swoje oszczędności badani ?



Aż 31% oszczędności na rachunkach bieżących – lokaty to najpopularniejszy 
produkt – 38% oszczędności zgromadzonych na lokatach.

• Popularne lokaty - 38% oszczędności „trzymanych” w tym właśnie instrumencie.

• Zapomniane środki/bufor bezpieczeństwa ? - aż 31% środków przeznaczonych na oszczędności 

czytelnicy bloga trzymają na rachunkach bieżących.

• Akcje i obligacje to lider wśród mniej popularnych instrumentów – 15% oszczędności. 



Im mniejsze zabezpieczenie, tym więcej na rachunku bieżącym. Lepiej 
zabezpieczeni większość środków trzymają na lokatach i są lepiej zabezpieczeni 

• Aż 40% oszczędności wśród osób z zabezpieczeniem na wypadek utraty dochodu poniżej 6 

miesięcy „leży” na rachunkach bieżących.

• Osoby lepiej zabezpieczone (powyżej 6 miesięcy) aż 50% oszczędności gromadzą na lokatach 

bankowych.



Kobiety częściej wybierają rachunki bieżące . Mężczyzna większość trzyma na 
lokatach ale jest nieco bardziej skłonny do podejmowania ryzyka inwestując w akcje, 
obligacje i fundusze inwestycyjne.

• 37% oszczędności Pań vs 27% oszczędności Panów trzymanych jest na rachunkach bieżących

• Fundusze inwestycyjne, akcje i obligacje to 15% oszczędności badanych Panów i 8% 

oszczędności Pań.



Opis metodologii badań



Opis metodologii badań 

Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o powszechnie akceptowane metody, każdorazowo dobierając najbardziej adekwatne podejście do 
typu analizowanych danych.
Najczęstszą sytuacją była analiza związku pomiędzy dwoma zmiennymi (odpowiedziami na pytania X i Y z ankiety) określanymi jako przynależność do 
jednej ze definiowanych z góry kategorii. Przykładowo, miesięczny dochód w określonym przedziale kwotowym (np. 6-8 tys. zł) vs stan posiadanych 
oszczędności jako liczba miesięcy pozwalających na utrzymanie się z samych oszczędności, również określany przedziałowo (np. 4-6 miesięcy). 
Wówczas podstawowym krokiem przygotowawczym było skonstruowanie tabeli, w której każda komórka (K,L) zliczała wszystkich respondentów, 
którzy udzielili odpowiedzi wskazującej na kategorię „K” w pytaniu X i kategorię „L” w pytaniu Y, a wymiary tabeli oczywiście odpowiadały liczbie 
zdefiniowanych kategorii w ramach pytania X (wiersze) i Y (kolumny). 
Następnie badano, czy rozkład w poszczególnych kategoriach był podobny. tj. czy udział poszczególnych odpowiedzi Li był zbliżony w zacieśnieniu do 
respondentów reprezentujących poszczególne kategorie Kj . Przykładowo, czy poziomy oszczędności wśród osób o zarobkach 6-8 tys. zł rozkładają się 
podobnie jak u osób zarabiających powyżej 12 tys. zł.
Weryfikacja podobieństwa polegała na oszacowaniu na ile prawdopodobne jest, by obserwowane rozbieżności w proporcjach mogły się pojawić tylko 

z czystego przypadku. Miernikiem powyższego jest p-wartość odpowiednio dobranego testu statystycznego, której interpretacja jest 
następująca: im mniejsza p-wartość tym mniej prawdopodobne jest pojawienie się w badaniu  danych o zaobserwowanej 
rozbieżności, gdyby w rzeczywistości takiej rozbieżności nie było. Jako wartość progową przyjęliśmy zwyczajowe 0.05, czyli p-
wartości poniżej tego progu uznajemy za wskazujące na występowanie nierównomierności, tj. oznaczające istnienie zależności 
między odpowiedziami na pytanie X i Y. Testem użytym do tego typu przypadków był test niezależności Chi2 (test Chi2 Pearsona).
Ostateczne wnioskowanie poprzedzone było wnikliwą analizą dot. kierunku zależności, zindywidualizowaną dla każdego zestawu 
danych.
W przypadku niektórych pytań (np. dot. wieku, czy % dochodów przeznaczanych na spłatę kredytów), gdzie pierwotnie (tj. w samej ankiecie) nie 
utworzono żadnych kategorii, takowe zostały skonstruowane na etapie analizy danych, na podstawie obserwacji rozkładu oryginalnych odpowiedzi. 
Przedziały definiujące kategorie dobierane były indywidualnie dla każdego pytania, np. kategorie wiekowe: „<25”, „25-29”, „30-34”, „35-39”, „40+”. 
Dalsza metodyka analizy nie zależała od tego, czy kategorie zostały zdefiniowane z góry, czy dopiero na tym etapie.
W niniejszej analizie badano także związek między odpowiedziami na pytania, z których jedna (X) wyrażana była jako przynależność do danej 
kategorii, a druga (Y) była wartością liczbową. Weryfikowano, czy w każdej z kategorii związanej z pytaniem X, średnia z odpowiedzi na pytanie Y jest 
taka sama lub zbliżona (np. procentowy udział oszczędności trzymanych w akcjach w zależności od płci). W tym celu, po pierwszej wizualnej inspekcji 
danych odpowiedź na pytanie X grupowano do dwóch zasadniczych kategorii (wg. potencjalnie najbardziej jaskrawej osi podziału, np. dochody 
powyżej/poniżej 6 tys. zł), a następnie używano testu t-studenta do weryfikacji, czy średnie w tych dwóch grupach są takie same. 
Wystąpienie p-wartości wyższej od 0.05 uznawano, za przesłankę, że rozbieżności średnich mogły jednak wystąpić z samego 
przypadku, a w rzeczywistości (w odniesieniu do całej populacji) takich różnic nie ma, zaś p-wartości mniejsze od 0.05 stanowiły
argument za tym, że ta zależność faktycznie istnieje.



Dziękujemy za uwagę


