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Motywy powstania broszury
Młoda Polska tonie w długach! 
Nie mamy tu na myśli kilku
dekadenckich poetów, lubiących bawić się za cudze pieniądze w
eleganckich kawiarniach.
Z

danych

Krajowego

Rejestru Długów wynika,
że

młodzi Polacy mają

ponad

pół

miliarda

długów! Na liście jest 152
tys. osób w wieku 18-25 lat.
Okazuje się, że najwięcej
młodocianych

dłużników

znajduje się na Górnym Śląsku (21 347 osób), a łączna wartość ich długów
wynosi 84,3 mln zł...
Czy liczby te wielokrotnie powtarzane w mediach mogą odnosić się
do rzeczywistości? Powyższe, nieco przerażające dane i postawione
pytanie stały się bodźcem do powołania na Uniwersytecie Śląskim naszego
Zespołu, który rad ze swej misji postanowił przyjrzeć się tej problematyce
na gruncie śląskim. Przez ponad pół roku staraliśmy się uzyskać
informacje o tendencjach do zadłużania się wśród studentów UŚ oraz ich
ewentualnych przyczynach. Efekt tych działań, wypracowany przez nasz

4

sześcioosobowy 
Zespół ds. problemów niejednorodnych, działający
przy Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ1 został
przedstawiony w dalszej części broszury.
Na

początku

skoncentrowaliśmy

się

na

kształtowaniu,

usystematyzowaniu oraz przeprowadzeniu ankiety2 badającej sposoby
zarządzania finansami studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Przyjrzeliśmy się cechom ogólnym badanej próby (płci, przedziałowi
wiekowemu, średniemu dochodowi i sposobach jego pozyskiwania) oraz
przygotowaliśmy pytania z sześciu kategorii: świadomości ekonomicznej,
oszczędzania, planowania i wydawania, zobowiązań finansowych,
wpływu środowiska oraz kultury przybytku.
Małymi kroczkami ustaliliśmy, że:
● w przeprowadzonej ankiecie wzięło udział 458 osób ze wszystkich
wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (
322 respondentów to kobiety, a
131- mężczyźni),
● zdecydowana większość to osoby w przedziale 19-25 lat (88%),
● 28% ankietowanych deklaruje, że ich zarobek nie przekracza 500 zł
(tyle samo - 1000 zł; 20% - 1500 zł, 11% - do 2000 zł, 8% - do 3000 zł, 4%
- 3000 zł i więcej),

Czym są Indywidualne studia międzyobszarowe? Dowiesz się na oficjalnej stronie w pięciu krokach:
http://ism.us.edu.pl/ism-w-pieciu-krokach
2
Studenci mogli wypełnić ankietę za pośrednictwem platformy USOSweb UŚ
.
1
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● spośród

458

ankietowanych

63%

zarządza

budżetem

samodzielnie, 22% wraz z opiekunami oraz 15% - w porozumieniu z
partnerem,
● źródłem dochodu dla 
55% ankietowanych są pieniądze od rodziny
lub partnera
,
48% - praca, 25% - stypendium naukowe, 11% - renta
lub zasiłek, zaś 1% osób ma kredyt lub pożyczkę,
● 94% studentów deklaruje, że nie musi nikogo utrzymywać,
● dla sporej części badanych miejscem zamieszkania w czasie studiów
jest akademik lub mieszkanie studenckie (28%), 
większość jednak
mieszka z rodzicami (53%)
, 19% osób prowadzi własne gospodarstwo
domowe oraz 3% mieszka u rodziny.
Jeżeli chcecie zapoznać się z dalszymi wynikami, dowiedzieć się jakie
czynniki utrudniają przemyślane zarządzanie studenckim portfelem to
zapraszamy do dalszej części naszego opracowania. Mamy nadzieję, że
lektura wyników poszerzy Waszą świadomość ekonomiczną i będzie
bodźcem do dalszych refleksji podczas zarządzania finansami. A kto wie,
może uchroni kogoś przed chytrymi wierzycielami. Pokusa, aby sięgnąć po
szybką pożyczkę czai się za każdym rogiem!
Do zobaczenia w dalszej części broszury!
Zespół ds. rozwiązywania problemów niejednorodnych ISM UŚ
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Centralna część broszury:
omówienie wyników
Po

zetknięciu

się

z

pierwszymi danymi i cechami,
jakimi

odznaczają

respondenci,
wprowadzenie
sześciu

się

pora
was

w

nasi
na
świat

perspektyw
, z jakich

studenci UŚ mogą rozpatrywać
zarządzanie swoimi portfelami.
Przyjrzeliśmy się temu zjawisku,
zwracając uwagę na to, co badana próba wie o możliwościach
organizowania

swoich

finansów

we

współczesnym

świecie

cyfr

->świadomość ekonomiczna
, jakie ma zapatrywanie na 
->oszczędzanie, a
także -
>planowanie i wydawanie
, czy radzi sobie ze 
->zobowiązaniami
finansowymi i wreszcie: na ile do ich dzisiejszego stanu konta przyczynili
się bliscy -
>wpływ środowiska
, a na ile 
->kultury
. Spójrzcie zatem i
porównajcie, jak w tym zestawieniu wypadacie Wy, a jak nasi
ankietowani. Ostatecznie może jest się czym chwalić, a może... czego
wstydzić?
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA
…jest kluczową umiejętnością do prawidłowego funkcjonowania w
nowoczesnym

społeczeństwie

i

staje

się

coraz

ważniejsza

w

długoterminowej perspektywie godnego życia jednostki i społeczeństwa.
Zgłębienie tej wiedzy umożliwia rozpoznawanie szans i zagrożeń
związanych z działaniem rynku.
Dzięki niej mamy możliwość
podejmowania

racjonalnych

decyzji, zwłaszcza finansowych.
By tak było należy wprowadzić
kształcenie w zakresie edukacji
ekonomicznej, podejmowane na
każdy
Wychodząc
pomysłowi,

etapie

rozwoju.

naprzeciw

temu

przygotowaliśmy

zwarty 
->Pomocniczek 
na końcu
naszej broszury
. Jest on adresowany do czytelników, chcących rozwinąć
swoje kompetencje w zakresie zarządzania studenckim portfelem.
Sprawdź, a nie pożałujesz!
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Podjętym problemem w tej części jest subiektywne przekonanie
studentów o ich własnej świadomości ekonomicznej, zweryfikowane
pytaniami sprawdzającymi oraz miejscami porównane z diagnozą
Narodowego Banku Polskiego z roku 2015 pt. „Stan wiedzy i świadomości
ekonomicznej Polaków3”. Na pytanie: 
Jak oceniasz swoją wiedzę
ekonomiczną? 
54% respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej –
bardzo dobrze (17%) lub dobrze (37%). 40% oceniło swoją świadomość
ekonomiczną jako przeciętną, a 6% oceniło ją negatywnie – źle (4%) lub
bardzo źle (0,4%). Z kolei badania NBP mające charakter ogólnopolski i
reprezentatywny wykazały, że ogół społeczeństwa ma wyraźnie niższą
subiektywną

ocenę

własnej

wiedzy

ekonomicznej.

Odpowiedzi

pozytywnych w podobnie pięciostopniowej skali udzieliło zaledwie 5%
respondentów. 42% oceniło swoją świadomość ekonomiczną jako średnią,
a odpowiedzi negatywnych udzieliło aż 51%. Badana przez nas grupa
studentów Uniwersytetu Śląskiego wyróżnia się więc bardzo wysoką
subiektywną oceną własnej świadomości ekonomicznej.
Sprawdzaliśmy także realną wiedzę studentów co do wybranych
zagadnień finansowych. Na pytanie: 
Abyś mogła/mógł zaciągnąć
zobowiązanie kredytowe powinnaś/powinieneś..? 
poprawnej odpowiedzi
(„posiadać zdolność kredytową”) udzieliło 90% respondentów
. 3% uważa,
że zdolność kredytowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie pozytywna
https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ek
onomicznej-Polakow-2015.pdf
3
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historia w Biurze Informacji Kredytowej. Ponad 7% uważa z kolei, że
zamiast

posiadania

zdolności

kredytowej

wystarczy

regularne

przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy.
Kolejno

analizowaliśmy

zjawisko odstąpienia od umowy
pożyczki
materii

gotówkowej
. W
poprawnej


tej

odpowiedzi

(„prawo to przysługuje w ciągu 14
dni

od

daty

jej

zawarcia”)

udzieliło 76% respondentów. 15%
uważa, że termin ten wynosi 10
dni. Nieco ponad 8% uważa, że
prawo to nie przysługuje w ogóle,
jeżeli umowa została zawarta
zdalnie (przez Internet, telefon).
W tej części chcieliśmy także zaobserwować świadomość studentów
co do produktu finansowego, jakim jest lokata. 
90% stwierdziło, że lokata
to dobry pomysł, aby mogli pomnożyć kapitał
, podczas gdy 5% uznało, że
lokata jest sposobem na zaryzykowanie własnymi pieniędzmi, zaś 4%
błędnie zaznaczyło, że lokata jest dobrym sposobem na inwestowanie na
giełdzie.
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Ostatnie pytanie pozwoliło nam zbadać wiedzę co do sposobu
obliczania odsetek netto w przypadku lokaty założonej na kwotę 10000
PLN na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 2%. Odpowiedzi były
zaokrąglone w dół. 
Poprawnej odpowiedzi („81 PLN”) udzieliło 26%
respondentów. 41% udzieliło odpowiedzi „200 PLN”, a 32% - „100 PLN”.
Podsumowując, studenci Uniwersytetu Śląskiego oceniają swoją
wiedzę ekonomiczną zdecydowanie lepiej niż ogół Polaków. Poprawnych
odpowiedzi w trzech pierwszych pytaniach sprawdzających wiedzę
udzieliło odpowiednio 90%, 76% i 90%. Jedynie ostatnie pytanie,
wymagające obliczenia odsetek netto sprawiło respondentom trudność –
odpowiedzi błędnych było 73% przy poprawnych w ilości 26%.
Michał Waszek
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
OSZCZĘDZANIE
… to zagadnienie, którym zajmują się nie tylko ekonomiści, ale także
psycholodzy. Zawiera w sobie element samokontroli, a więc również
kwestie

związane

z

podejmowaniem

decyzji

o

odroczonych

konsekwencjach. Przeciwieństwem jest zatem skłonność do impulsywnych
decyzji,

natychmiastowych

zakupów czy zadłużania się.
Oszczędzania uczymy się już w
dzieciństwie. Większość 
(70%)
ankietowanych

posiadało

skarbonkę
, lecz wspomnienia o
niej budzą różne emocje. Otóż
ok. 16% z tych osób nie lubiło
gromadzić

zaskórniaków.

odpowiedzią
dlaczego

tak

na
się

Z

pytanie,
dzieje

przychodzą badania. Potwierdzono, że odroczona gratyfikacja finansowa
i największe zrozumienie idei oszczędzania rodzi się pomiędzy 6, a 9
rokiem życia. Skarbonkę lub też inne formy oszczędzania, jak u prawie

12

10% ankietowanych należy zatem wprowadzić w odpowiednim
momencie

rozwojowym

dziecka.

21%

ankietowanych

nie

miało

bezpośredniej styczności z oszczędzaniem w dzieciństwie, jednak tylko 8%
deklaruje porzucenie odkładania pieniędzy również w dorosłym życiu.
Kolejną kwestią poruszaną w ankiecie były częstotliwość i motywy
oszczędzania. Ponad połowa badanych Studentów Uniwersytetu Śląskiego
odkłada pieniądze jak tylko ma taką możliwość (62%), część robi to
okazjonalnie (19%). Żadnej kwoty na oszczędności nie przeznacza ok. 8%
badanych. Wiemy, że wiąże się to z zachowaniem samokontroli i
umiejętnością opanowania impulsywności, co nabywamy z wiekiem.
Wspomniane badania dzieci wskazują
na liczne strategie mające w tym
pomóc,

np.

skupianie

uwagi

na

obiektach spoza sfery pragnień. W
takich sytuacjach swoje triki mają
także

osoby

dorosłe.

Oszczędności


mogą przeznaczać na konkretny cel,
jak 49% ankietowanych lub go nie mieć
jak

44%.

Wyniki

należałoby

przyrównać do badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań
Społecznych. Wynika z nich, że 48% Polaków przeznacza pieniądze na tzw.
„czarną godzinę”. Odpowiada to dolnym poziomom hierarchii motywów
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oszczędzania Lindqvista. W badanej grupie studentów wynik jest nieco
niższy, chociaż w tej grupie wiekowej wysoki wydaje się on być bardziej
uzasadniony - wyższe poziomy często związane są z zamożniejszym
gospodarstwem domowym. Studenci mają zatem czas, aby zacząć
oszczędzać na skonkretyzowane cele. Mimo młodego wieku robi to już
połowa ankietowanych.
Reasumując można stwierdzić, że zdecydowana większość z nas
oszczędza, nawet jeśli nie miała takiego zachowania wyuczonego w
dzieciństwie. Dostrzegamy korzyści płynące z odkładania pieniędzy. Dla
blisko połowy z ankietowanych będzie to osiągnięcie konkretnego celu,
niemal tyle samo osób chce oszczędzać bez wyraźnego powodu. 
Niektórzy
mogą wręcz czerpać przyjemność z odkładania gotówki. Wyniki ankiety
wydają się być zatem optymistyczne. Jak jednak wynika z dalszej analizy,
chociaż oszczędzanie nie sprawia większych trudności, to problemem
może być planowanie wydatków oraz sam proces wydawania.
Dominika Sowińska
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
PLANOWANIE I WYDAWANIE
Wydawanie pieniędzy to niepodważalnie najprzyjemniejszy aspekt
studenckiego zarządzania budżetem. Oczywiście mowa tu o przeznaczeniu
swoich środków na rzeczy wartościowe i poprawiające humor, a nie
płacenie rachunków czy spłacanie długów – w takim wypadku
pozbywanie się funduszy okazuje się po prostu przykre. Jak to więc w
otoczeniu przyjemnych rzeczy bywa, ciężko zachować umiar. Zwłaszcza,
jeśli właśnie na konto wpłynęła wypłata, stypendium albo zatroskana
babcia podarowała nam kilka banknotów o wysokich nominałach.
Nie śmialiśmy pytać studentów, czy
satysfakcję sprawia im kupowanie
kraftowego

piwa

(najlepiej

wydziałowego) w modnej pijalni, ale
przyjrzeliśmy

się

odpowiedziom

dotyczącym kontroli wydawanych
pieniędzy.

Na

pytanie:

Czy

planujesz,

ile

pieniędzy

przeznaczysz

na

poszczególne

wydatki w danym miesiącu? 12%
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respondentów przyznaje, że 
nie dokonuje w ogóle analizy przyszłych
należności 
lub ma trudności z ich planowaniem (12%) niż że robi to
regularnie i szczegółowo – to tylko 11% badanych. Otuchy dodaje fakt, że
ponad 65% pytanych studentów – tu słowo klucz – 
s
tara się zaplanować
największe zobowiązania
. Z jakim efektem? Aż 
74% osób przyznaje, że
zdarza im się wydać więcej niż
zaplanowali
, 
szczęściarzami zawsze
mieszczącymi

się

we

własnym

budżecie jest 15% studentów. Nie od
dziś wiadomo, że udane zakupy
poprawiają nastrój i obniżają poziom
stresu,
nawet

u

niektórych

wywołując

ekscytację. Potwierdza to

połowa badanych studentów, która
deklaruje chodzenie na zakupy w
celu poprawienia nastroju czasami (52%)
, jedna trzecia nie robi tego nigdy
(33%). Czytelników, którzy tak jak 5% badanych robi to bardzo często lub
często (9%) zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą
zakupoholizmu4. Sporadycznie nabywa niepotrzebne przedmioty 45%
zapytanych studentów, czasami - 28%, nigdy zaś nie robi tego tylko 13%
respondowanych. Z ciekawostek można dodać, że liczba wstrzymujących
Broszura dotycząca zakupoholizmu, autorstwa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i
Fundacji ETOH. Dostęp za:www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6061665
4
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się od zeznań w sprawie wydawania swoich pieniędzy nie przekroczyła
1%.
➢ Wiele cennych wskazówek m.in. w kontekście długów + quiz sprawdzający, czy
jest się oszczędnym znajduje się pod linkiem: http://dlazaradnych.pl/

Wyniki nie nastrajają optymizmem. Mimo starań większości
studentów Uniwersytetu Śląskiego i ich poczucia kontroli nad studenckim
portfelem, 
prawie 3/4 z nich przekracza swoje zaplanowane wydatki. Co
dziesiąty student nie planuje ich w ogóle. Nieco mniej niż połowa (45%)
badanych przyznaje się do sporadycznego kupowania rzeczy im
niepotrzebnych. Większy problem i ryzyko pogrążenia się w finansowe
tarapaty ma łącznie nieco ponad 10% studentów, którzy często lub bardzo
często kupują rzeczy im niepotrzebne i udają się na zakupy dla samej
przyjemności.
Z pewnością przyda się każdemu z nas poradnik dobrych praktyk
przy szczegółowym planowaniu wydatków studenckich jak i psychotest
naprowadzający nas na to, czy zakupy to jeszcze dla nas przyjemność
oderwania się od codziennych stresów czy już uzależnienie.
Karolina Krzyżowska
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
...w ustach młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki na
chybotliwym gruncie dorosłości brzmi to jak klaps, kara - obciążenie
rzadko łaskawe i pobłażliwe. A przecież otacza nas ono ze wszystkich
stron już od najmłodszych lat. Poczynając od niematerialnych obietnic
składanych rodzicom, nauczycielom, pierwszym miłościom, a kończąc na
zakładach

zawieranych

rówieśnikami
pożyczkach

z

i

drobnych

na

dziecięce

przyjemności. Zobowiązanie może
więc

przybierać

nieformalnej
(częściej

przysięgi,
nam

kształt
może
znanej)

paragrafowej umowy, określającej
nasze prawa i obowiązki.
W

tej części ankiety studenci

poddani byli badaniom swoich preferencji względem zobowiązań
formalnych, materialnych, w istocie – finansowych. Mamy tutaj na myśli
takie formy obciążeń jak pożyczki, kredyty, debety, a także – co ciekawe –
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kary biblioteczne. Jak radzi sobie z nimi reprezentacyjna próbka
studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach? Znaczna część, a
dokładnie 
62% ankietowanych deklaruje, że swoje zobowiązania spłaca w
terminie, 23% nie posiada ich wcale, a 14% ma niewielkie opóźnienia w
spłatach. Przypomnijmy, że spośród 458 respondentów 
aż 77% nie
dysponuje dochodem miesięcznym przekraczającym 1500 złotych 
(29% do 500zł; 28% - do 1000zł; 20% - do 1500zł). Czy więc szczególnie ta grupa
jest bardziej narażona na życie pod kreską? Pytanie odnoszące się do
możliwości korzystania z debetu w przypadku braku środków na koncie
pozwoliło wykazać, że tego rodzaju niebezpieczeństwo nie zagraża
zdecydowanej większości (91%) respondentów: 
70% ankietowanych nie
korzysta z debetu na karcie płatniczej, zaś 21% w ogóle nie posiada takiej
możliwości. Wynikać to może z faktu, iż większość w czasie studiów
mieszka z rodzicami (53%), a ich głównym źródłem dochodu są pieniądze
od rodziny lub partnera (55%), które w zależności od potrzeb mogą być
regulowane na drodze swobodnych negocjacji.
Pozostając w tematyce wykazującej tendencję do zadłużania się w
zależności od statusu finansowego, zapytaliśmy studentów o to, na co
byliby w stanie wziąć pożyczkę lub kredyt. I tu głosy są podzielone,
bowiem 
33% chciałoby w ten sposób rozwiązać trudną sytuację finansową
(w tym chorobę), a 23% rozpocząć samodzielne życie
, rozumiane jako
kupno mieszkania i samochodu. Niewiele więcej, bo 24% ankietowanych
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wskazuje, że nic nie mogłoby ich zachęcić do podjęcia zobowiązania
finansowego. Na niepowtarzalne okazje (bardzo atrakcyjny wyjazd,
ciekawą inwestycję, koncert ulubionego zespołu) skusiłoby się jedynie 11
respondentów.
Jakie można wysnuć wnioski z powyższych statystyk? Badanie
wykazuje tendencje do wysokiego wskaźnika dojrzałości i racjonalności
ekonomicznej 
studentów Uniwersytetu Śląskiego, który widoczny jest w
deklarowanej
terminowości
finansowych

przez
spłat
(62%),

nich

zobowiązań
niechęci

do

korzystania z debetu na karcie
płatniczej

(70%),

a

także

zdecydowanego stanowiska co do
tego, że opłaty za przetrzymanie
książek w bibliotece to jedna z
możliwości zadłużenia finansowego
(76%). Zobowiązania w takiej formie
traktowane są przez respondentów odpowiedzialnie, co z pewnością
ułatwia im świadome i efektywne zarządzanie swoim studenckim
portfelem. 
Jedynym niepokojącym aspektem, który w tej część ankiety
można poddać dalszemu opracowaniu jest wskaźnik mówiący o tym, że
56% respondentów byłoby gotowych na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu
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w

przypadku

trudnej

sytuacji

finansowej

bądź

też

chęci

usamodzielnienia się. Trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu
badani studenci mają skłonności do podejmowania ryzykownych decyzji.
Przyjrzeliśmy się temu bliżej w rozdziale poświęconym zarządzaniu
studenckim portfelem, a wpływie kultury.
Joanna Balawender
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
WPŁYW ŚRODOWISKA
Jednym z czynników kształtujących tożsamość młodego człowieka
jest jego środowisko – możliwość interakcji z otoczeniem, obcowania z
kulturą, przynależności do rozmaitych grup społecznych: rodzinnych,
zawodowych, studenckich, rówieśniczych czy subkulturowych. Każda z
nich indywidualnie i w różnym stopniu oddziałuje na nas. Inną wartość
będzie miało wychowanie i zasady
wpojone nam przez rodziców, inną doświadczenie relacji ze znajomymi
z uczelni czy kolegami z pracy. Ta
część

ankiety

właśnie

na

tym

pozwoliła nam się skupić. Badaliśmy
wpływ środowiska na postępowanie
studentów Uniwersytetu Śląskiego
w sytuacjach, związanych z ich
zarządzaniem finansami. Jedno z
pytań

dotyczyło

rozpoznawania

profilu dłużnika. Badało świadomość respondentów w sytuacjach
ekonomicznych swoich krewnych i znajomych. Obecność takich osób może
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mieć znaczny wpływ na jednostkę - działać motywująco w procesie
decydowania o własnych finansach bądź też utwierdzić w przekonaniu, że
stan zadłużenia jest czymś normalnym, który każdemu może się zdarzyć.
Zatem pierwszym krokiem poniższych analiz było sprawdzenie, czy
respondenci w swoim najbliższym otoczeniu spotykają się z „regularnymi
dłużnikami”, na co pozwoliło postawienie następującego pytania: 
Czy w
gronie twoich krewnych lub znajomych znajduje się osoba, która
regularnie się zadłuża? 
Odpowiedzi okazały się wyrównane. Najwięcej
(39%) respondentów deklaruje, że w ich najbliższym otoczeniu znajdują się
osoby, które regularnie się zadłużają
. Przeczącej reakcji udzieliło niewielu
mniej ankietowanych (30%), zaś trzecia grupa (30%) deklaruje, że nie wie,
czy takie osoby znajdują się w ich otoczeniu. Przy takich wynikach trudno
wyciągnąć jednoznaczne wnioski, jednak faktem pozostaje, że większość
respondentów styka się z osobami regularnie wpadającymi w kłopoty
finansowe. Co ciekawe, aż jedna trzecia ankietowanych nie posiada
wiedzy, w jakiej sytuacji ekonomicznej znajdują się osoby z jej najbliższego
otoczenia. Budzi to spore zdziwienie, gdyż świadczyć może o znacznym
rozluźnieniu relacji międzyludzkich w społeczeństwie.
➢ Jak można pomóc bliskiemu, który się zadłużył.
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/okiem-psychologa-jak-okazac-wsp
arcie-bliskiej-osobie-ktora-wpadla-w-spirale-zadluzenia
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Drugie pytanie dotyczyło kategoryzowania pomocy finansowej od
bliskich. Termin „bliscy” został tu wprowadzony celowo - ankietowani
sami mogą zdecydować, kto znajduje się w tej grupie. Zbadanie tej kwestii
miało na celu zaobserwowanie dojrzałości społecznej i ekonomicznej
respondentów, w jaki sposób traktują swoje zobowiązania finansowe
wobec najbliższych sobie osób. Czy jest to rodzaj zadłużenia, który
koniecznie należy spłacić czy też jedynie luźna pomoc finansowa (na tzw.
„wieczne nieoddanie”)? Zdecydowana większość 
(66%) respondentów
postrzega pożyczanie pieniędzy od bliskich jako konieczne do spłaty
zadłużenie
, 
co też świadczy o ich dojrzałości społecznej i ekonomicznej.
Innego zdania jest zaledwie 18%
ankietowanych, którzy nie czują
konieczności spłaty takiej pożyczki.
Więcej

-

zasadne

wydaje

się

założenie, że w ogóle nie postrzegają
oni tej formy pomocy finansowej jako
zadłużenia.
(15%)

Pozostali

uznali,

że

ich

respondenci
opinia

o

pożyczkach od bliskich nie mieści się
w

żadnej

z

dwóch

powyższych

kategorii. Niestety, nie sprecyzowali oni, w jaki sposób postrzegają tą
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kwestię, zatem nie sposób wyciągnąć z tych odpowiedzi jakichś
głębszych wniosków.
Podsumowując tą część badań można stwierdzić, że duża część z nas
(39%) ma w swoim najbliższym otoczeniu osobę, która regularnie się
zadłuża. Zauważyć jednak należy, że spora część respondentów (aż 30%)
nie znała statusu ekonomicznego swoich najbliższych, co też może być
spowodowane

rozluźnieniem

relacji

międzyludzkich

w

naszym

społeczeństwie. W sprawie pożyczek od bliskich wyniki badań są bardziej
jednoznaczne - zdecydowana większość z nas (66%) uważa, że jest to
rodzaj zadłużenia, jakie koniecznie należy spłacić. Tym samym przyjąć
można, że znaczna część środowiska studenckiego wykazuje się
dojrzałością społeczną i ekonomiczną, co powinno napawać nas
optymizmem.
Aleksander Sitko
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Zarządzanie studenckim portfelem, a ...
WPŁYW KULTURY
Jak studenci zachowują się w praktycznych sytuacjach życia
codziennego, mających związek z wydawaniem pieniędzy? Czy zdarza się,
że „poniósł ich melanż”, przenosząc jednocześnie środki finansowe na
konta innych zainteresowanych osób? Czy przeciętny student lubi
ryzykować? Z takim rodzajem pytań spotykali się respondenci w tej części
ankiety. Ich celem było nie tyle uzyskanie informacji o opiniach czy
poglądach, jakie studenci mają
na

temat

oszczędzania

i

zadłużania się. Nie chodzi też o
motywacje i zamiary dotyczące
omawianej

tematyki,

ale

o

praktykę i rzeczywiste wybory
w codziennym życiu. Tak więc
na pytanie: ,,
Masz szansę na
wyjazd marzeń, lecz obecnie
twój portfel świeci pustkami. Co robisz?” 
najwięcej respondentów
odpowiedziało, że rezygnują z wyjazdu (51%)
. Na drugim miejscu znalazł
się wariant: pożyczam pieniądze od krewnych lub znajomych (37%). 9%
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respondentów udzieliło innych odpowiedzi, zaś nieco ponad 2%
pożyczyłoby pieniądze z banku. 
Z powyższych danych wynika, że prawie
połowa respondentów nie jest skłonna do rezygnacji z szansy na wyjazd
marzeń, nawet kiedy brakuje im na to środków
. Nie musi to oczywiście od
razu wskazywać na nieodpowiedzialność lub niedojrzałość ze strony
studentów UŚ. Może jednak być symptomem nieumiejętności odkładania
gratyfikacji w czasie lub po prostu
pragnienia życia ponad stan. Co
ciekawe, z 458 ankietowanych jedynie
2% wzięłoby w powyższej sytuacji
pożyczkę z banku. W tym świetle
instytucje te są ostatnim miejscem, do
którego studenci zwrócą się, gdy
wszystkie inne możliwości uzyskania
gotówki zawiodą.
Nieco inaczej wyglądały odpowiedzi przy pytaniu Jest piątek
wieczór, w portfelu świeci pustkami. Jak na złość szykuje się dzisiaj
wyjątkowo obiecujące spotkanie na mieście ze znajomymi. Wiesz jednak,
że nie będziesz miała / miał z czego zapłacić za swoje zamówienie. Jak
wybrniesz z tej sytuacji?. W tej sytuacji 
30% respondentów odpowiedziało,
że zrezygnują z tego spotkania
. Taki sam procent badanych byłby skłonny
pójść, ale nic nie kupić. 25% wzięłoby z oszczędności przeznaczonych na
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inny cel, natomiast 14% zadeklarowało, że pójdą i pożyczą od kogoś
pieniądze. Ciekawy jest fakt, że w tym przypadku jedynie wspomniane 14%
ankietowanych byłoby skłonnych się u kogoś zadłużyć, a 61%, niezależnie
od tego czy pójdą na spotkanie, o zaciąganiu długów nie chcą myśleć. Nie
jest to całkowicie zgodne z odpowiedziami udzielonymi na pytanie
poprzednie, gdzie respondentów nieskorych do zadłużenia było 50%, czyli
ponad 10% mniej niż w pytaniu drugim. Podobnie ankietowanych,
myślących o pożyczce w pierwszym pytaniu było około 40%, podczas gdy
w drugim jest ich jedynie 14% (chyba, że wzięcie pieniędzy z oszczędności
przeznaczonych na inny cel można uznać za „zadłużenie się u siebie
samego”). Takie dane mogą wskazywać na to, że studenci UŚ są bardziej
skłonni wziąć relatywnie wysoką pożyczkę na wyjątkowy dla nich cel niż
zadłużyć się na kilkanaście / kilkadziesiąt złotych ze względu na
wieczorne, sympatyczne spotkanie.
Czy chętnie podejmujesz ryzyko? 
Z kolei na to pytanie najwięcej, bo
41% respondentów odpowiedziało, że czasami się im to zdarza
. Na drugim
miejscu znajdowała się odpowiedź sporadycznie, którą zaznaczyło 28%
ankietowanych. 17% często podejmuje ryzyko, natomiast 7% bardzo
często. 4% uważa, że nigdy nie podejmują ryzyka. Wśród odpowiadających
znalazło się też 9-ciu „hardcore'ów”, którzy zawsze podejmują ryzyko (2%).
Prawie 3/4 badanych (ponad 73%) jest przynajmniej umiarkowana w
podejmowaniu ryzyka lub nie podejmuje go wcale. 1/4 ankietowanych
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przejawia zwiększoną tendencję do podejmowania ryzyka, co czasem
może mieć także pozytywne strony.
Ostatnie

pytanie

brzmiało:

Ile


wydajesz

miesięcznie

na

imprezowanie? Co ciekawe, aż 31% respondentów udzieliło odpowiedzi, że
nie przeznaczają żadnych środków
finansowych na imprezy. Nie jest to
jednak

najczęściej

zaznaczany

wariant, ponieważ 32% deklaruje, że
wydają na ten cel od 0 do 50zł. 23%
badanych imprezuje miesięcznie za
kwotę wahającą się od 50 do 100zł.
12% przeznacza na to od 100 do 300zł,
a jedynie 2% - 400zł i więcej. Zdaje się,
że studenci UŚ w kwestii wydawania
pieniędzy na imprezy nie reprezentują wyjątkowo oryginalnej grupy (w
pozytywnym lub negatywnym sensie). Zastanawiający jest jedynie
procent badanych, którzy nic nie wydają na imprezy. Pozostaje w tej
kwestii pytanie, czy np. zakup piwa / kawy / jedzenia itp. na spotkanie w
gronie znajomych można nazwać wydawaniem pieniędzy na imprezę?
Jeżeli tak to znaczy, że spora część studentów po prostu się z nikim nie
spotyka, przynajmniej w większych grupach.
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Na podstawie powyżej przedstawionych wyników badań, wydaje
się, że c
zęść studentów UŚ, jeśli w grę wchodzi np. jakaś szczególna
okoliczność ma tendencje do zadłużania się. Taka postawa może budzić
pewien niepokój. Poniekąd pozytywnym aspektem tej części ankiety jest
fakt, że studenci nie są skłonni do brania kredytów czy pożyczek w banku,
a wolą raczej inne, bardziej „bezpieczne” źródła finansowania jak krewni
lub znajomi, Pożyczanie drobnych pieniędzy na spotkanie czy imprezę
raczej nie jest pozytywnie oceniane wśród studentów. Może dlatego, że
taka postawa kojarzy się z byciem przysłowiowym „sępem” w
towarzystwie,

czego

oczywiście

każdy

wolałby

uniknąć.

Przy

podejmowaniu ryzyka i wydatków związanych z imprezowaniem studenci
UŚ nie wydają się odbiegać od powszechnie spotykanej praktyki. Wpływ
kultury na studentów można ocenić raczej pozytywnie.
Paweł Panek
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Profile zarządzania finansami studentów UŚ
Analizując wyniki naszej ankiety, zaobserwowaliśmy związki
między odpowiedziami na niektóre pytania. Świadczą one o istnieniu
różnych
wspólnych

typów
dla

Zebraliśmy

zachowań,
wielu

zatem

osób.
cechy

charakterystyczne dla każdego
typu

i krótko je opisaliśmy.

Wyodrębniliśmy w ten sposób
osiem
swoimi

profili

gospodarowania

finansami,

które

dominują wśród studentów UŚ.
Jak to zwykle bywa, część z nich jest do siebie podobna, zaś inne są
kompletnie przeciwstawne. Stworzenie ich miało jednak jeden cel zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty poszczególnych
typów zachowań ekonomicznych. Poniżej znajdziecie listę cech, które
przyporządkowaliśmy danym profilom. Sprawdźcie, które z nich pasują
do was i odnajdźcie swój profil. Na końcu zajrzyjcie do naszego zbioru
przydatnych linków, dzięki którym będziecie mogli poszerzyć swoją
wiedzę ekonomiczną.
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Młody bóg ekonomii
Zarządzanie

budżetem

nie

ma

przed tobą tajemnic. Wiesz, co w
trawie piszczy. Nie straszny ci
nawet drobny druczek na umowach
z bankiem. Kiedy pojawiasz się w
drzwiach, przy stanowisku zostają
tylko

najbardziej

doświadczeni

pracownicy. Starasz się unikać
zobowiązań, ale jeśli już je masz,
była

to

decyzja.

dobrze
Nie

przemyślana

zaburza

twoich

finansów, spłacasz raty zawsze w
terminie. Jesteś zatem gotowy na ewentualności losu, nie boisz podjąć się
stanowczych kroków. Jednak świadomość wszystkich ewentualnych
zagrożeń czyhających na twoją gotówkę może spędzać ci sen z powiek.
Zastanów się, czy warto wszędzie doszukiwać się podstępu. Oczywiście
trzeba na siebie uważać, ale przede wszystkim trzeba żyć. Nie pozwól,
żeby ciągłe kalkulowanie co się bardziej opłaca, zasłoniło ci to, co
naprawdę cenne.
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Urodzony, by oszczędzać
Oszczędzanie masz we krwi.
Świnka

skarbonka

najlepszy

to

twój

przyjaciel

z

dzieciństwa. Uwielbiałeś słuchać
brzęku monet wpadających do
środka, a szelest papierowych do
dziś wprawia cię w zachwyt.
Jako

jedyna

wiedziałeś,

osoba
co

stało

z

klasy
się

z

pieniędzmi z Pierwszej Komunii
Świętej (czyżby część została
wydana na komputer, a druga
część trafiła na poczet twoich oszczędności?) W dorosłym życiu także nie
masz problemu, aby w myśl tej idei powierzać skarpecie określoną kwotę.
Oszczędzasz więc w dwóch przypadkach: gdy masz jasno wyznaczony cel
lub wtedy, gdy go właściwie nie posiadasz, a coś warto byłoby odłożyć.
Uważaj jednak, aby nie stać się dusigroszem. Życie ze sknerą wszak bywa
bardzo uciążliwe. Nie bój się czasem wydawać oszczędności na istotne
elementy życia, jakimi z pewnością są najbliżsi, edukacja, a nawet drobne
przyjemności.
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Byle do pierwszego
…

to

twojego życiowe motto.

Siedząc na mocno zakrapianej
imprezie, zadajesz znajomym to
ważkie

pytanie:

Pieniądze?

W

zasadzie, jakie one mają wartość?
Bo przecież są - to dobrze, a nie ma
to trzeba zacząć się zastanawiać,
skąd

je

zdobyć

albo

jak

przetrzymać. Tonący w odmętach
zaschniętego pieczywa i zupki
chińskiej jako dania głównego
ostatniego tygodnia, migotliwie dostrzegasz jakąś niekonsekwencję w
swoich zeznaniach. Przypominasz sobie dźwięk wzdychającej matki, gdy
dowiaduje się, że w połowie miesiąca jesteś bez kasy. Znajomi też przestali
reagować na twoje pożyczkowe prośby, tak jakby znane hasło „na zeszyt”
wykorzystało swoją moc sprawczą. Kluczem do drzwi dobrobytu staje się
najczęściej pierwszy dzień wypłaty… stypendium także. Wtedy często twój
algorytm działania znacząco nie zmienia się i dopiero powrót do etapu
oczekiwania ze skurczem żołądka może wywołać głębsze refleksje. Tylko,
czy wtedy znów nie jest za późno?
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Kredytowy antagonista
Kredyt? Nigdy w życiu! Z tym
wiąże się szereg komplikacji,
na które absolutnie nie możesz
sobie pozwolić. Pożyczysz, a
potem będziesz musiał spłacać
nie wiadomo ile. Jesteś ponad
to! Nawet kara biblioteczna
nie robi na tobie wrażenia,
omijasz

biblioteki

instytucje

i

inne

pożyczkodawcze

szerokim łukiem. Dłużników
zaś uznajesz za słabych i nieporadnych, a pytanie kasjerki o to, czy może
być winna grosika traktujesz z ostentacyjnym politowaniem. Przezorny
zawsze zabezpieczony, dlatego starasz się zaplanować większe wydatki i
nawet jeśli zdarza się coś niespodziewanego, nie zaburza to twojego
budżetu. Taka filozofia życia być może wynika z twojej zaradności
finansowej, być może z zaradności twoich rodziców. Pielęgnuj w sobie
odporność

na

wszędobylskie

reklamy

parabanków,

uświadamiaj

zaciemnione i podatne tłumy, ale staraj się zachowywać przy tym zdrowy
rozsądek. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.
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Rozważny domator

Wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej – ta myśl zbyt często
towarzyszy

Ci

pośpiesznych

pożegnań

rodziną

lub

podczas
z

znajomymi.

Lubisz bowiem kontrolować
sytuację. Dokładnie tak samo
postępujesz z ludźmi jak z
finansami,

dlatego

im

mniejszym dochodem przyjdzie Ci zarządzać, tym lepiej dla twojego
zdrowia psychicznego. A skoro w portfelu nieubłaganie świeci pustkami,
wieczorne wypady do kina, kawiarni czy spontaniczna wycieczka dookoła
świata muszą poczekać na lepsze czasy, czyli w domyśle – na świętego
nigdy. Tym sposobem mieszkanie staje się twoim głównym centrum
dowodzenia. Miejscem, do którego wracasz z ulgą i przyjemnością.
Przytulny kącik, wygodna podomka i ciepłe kapcie to wieczór idealny.
Pamiętaj jednak, że czasem trzeba zaryzykować, porzucić sferę komfortu i
podjąć próbę (re)socjalizacji. Obcowanie z innymi uskrzydla.
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Bez spiny, są drugie terminy
Zarządzanie

budżetem?

zdecydowanie

nie

jest

Nie,
twoją

mocną stroną, zostałeś stworzony
do wyższych celów. Mimo to,
sytuacja w portfelu nie napawa
optymizmem. Niby radzisz sobie ze
spłatą zobowiązań, gorzej, że nie
zawsze w wyznaczonym terminie.
Może to przez to, że kierujesz się w
życiu sloganem wywieszonym na
co drugim studenckim balkonie, a tak poetycko brzmiącym: “bez spiny, są
drugie terminy”? Fakt, zdarza ci się czasem zaoszczędzić ostatnie
groszówki, ale do tego potrzebna jest motywacja-widmo lub pouczająca
rozmowa z żywicielem. Częściej jednak skłaniasz się ku wykorzystywaniu
środków na inne, ambitniejsze cele. Dochodzi do tego, że nawet pożyczki od
bliskich nie stanowią dla ciebie żadnego rodzaju zadłużenia. Pamiętaj, że
drobne zaległości mogą być początkiem poważniejszego zobowiązania w
przyszłości. Wystarczy jednak, że poświęcisz chwilę na przemyślenie
swojego budżetu i z czasem wyjdziesz na prostą. Powodzenia!
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Łowca promocji
Zakupy to twój żywioł. Sklepy nie mają
przed tobą tajemnic. Przechadzanie się
wśród różnokolorowych witryn jest dla
ciebie jak wyprawa na safari - uważnie
wypatrujesz "zwierzyny" i czekasz na
dogodny moment do ataku. Może nim być
promocja, wyjątkowa okazja czy po
prostu chęć poprawienia sobie nastroju.
Nieważny jest jednak powód, a sam akt polowania. Kierowanie się jednak
wyłącznie zakupowym instynktem nie przynosi pożytku twojemu
portfelowi. Zdarza się (częściej lub rzadziej), że pozostaje w nim mniej niż
planowałeś, a i sama zdobycz po czasie okazuje się być kompletnie
niepotrzebna, zabierając jedynie miejsce w kącie szafy. Pamiętaj, że nie
musisz korzystać z każdej promocji bez zastanowienia - one na pewno się
kiedyś powtórzą, a tobie pozostanie więcej czasu na odłożenie sobie na ten
cel pieniędzy. Należy jednak zastanowić się, gdzie kończą się beztroskie
zakupy, a zaczyna niebezpieczny zakupoholizm. Dlatego też zapraszamy
cię do sięgnięcia po zaproponowane przez nas źródła, z których dowiesz
się jak zaplanować swoje wydatki oraz jakie są największe zagrożenia
zakupoholizmu. Niech moc będzie z tobą!
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Buła ekonomiczna
Ekonomia? A co to takiego? To jakaś
choroba? Może i coś ci świta, gdy
słyszysz to słowo, jednak nie jesteś
pewien, skąd możesz je znać. W
końcu zdajesz sobie sprawę, że to
termin związany z zawartością
twojego portfela (a czasami także z
jej brakiem...). Nie wiesz jednak
kompletnie, jak i z czym "to się je". O
czymś takim jak lokata słyszałeś jedynie w reklamach, a o swoim
ewentualnym zadłużeniu dowiedziałbyś się dopiero w trakcie licytacji
komorniczej twojego już skromnego majątku. Jednak bez obaw, jest
jeszcze nadzieja, gdyż to właśnie do ciebie jest skierowana nasza
broszura! Zajrzyj do naszych polecanych linków źródłowych, gdzie
zgłębisz arkana ekonomii. Weź zatem finanse we własne ręce!
Powodzenia!
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Podsumowanie
Czyżbyś odnalazł się w jednym ze stworzonych przez nas profili
finansowych? Jesteś chodzącym wzorem dla innych, wypadałoby
wprowadzić kilka zmian w swojej strategii gospodarowaniu pieniędzmi, a
może już pora zgłosić się do finansoterapeuty?
Z naszych chłodnych kalkulacji wynika, że reprezentacyjna próba
studentów UŚ (najpewniej Ty także) posiada elementarną wiedzą
ekonomiczną.

Moment

kryzysowy

pojawił

się

w

momencie

jej

praktycznego wykorzystania. Podczas obliczania odsetek dotyczących
lokat / kredytów, warto korzystać z przeliczników lub prostych
kalkulatorów, żeby uniknąć przykrych niespodzianek podczas wyboru
oferty idealnej.
➢ Internetowy poradnik, zawierający m.in. praktyczny kalkulator
pozwalający na obliczenie optymalnej miesięcznej raty:
http://www.naszedlugi.pl/#kalkulator
Sfera z zakresu oszczędzania także w teorii wypadła wśród
ankietowanych ponadprzeciętnie, nawet jeżeli część osób nie spotkała się
w dzieciństwie z taką formą zarządzania portfelem. Natomiast statystyki
związane z wydawaniem i planowaniem wypadły blado. Prosi się o bliższe
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skonfrontowanie z tym tematem, budżetomania przychodzi z pomocą!
➢ Budżetomania - teraz to Ty rządzisz wydatkami, a nie wydatki Tobą!
http://www.ekonomianabank.us.edu.pl/lekcje.php?id=9
Nie chcąc dłużej wzbudzać poczucia winy w naszych studentach,
zachęcamy do szlifowania wiedzy i z ostrożnością wykorzystywania jej w
praktyce! Na końcowych stronach naszej broszury -
>Pomocniczek
rozjaśni ważkie pytania związane z kredytomanią, a 
->Polecane
opracowania przydadzą się podczas planowania swojej strategii
finansowej. Nawet buły ekonomiczne mają szansę na liźnięcie tematu. :)
Mamy przy tym nadzieję, że nasze obserwacje świadomości
finansowej oraz filozofii oszczędzania (bądź jej braku) choć trochę
pogłębiły Waszą wiedzę, a może nawet skłoniły do cennych przemyśleń i
pozwoliły odnaleźć się w świecie obcowania z pieniądzem. Każda
studencka dusza uratowana przed podpisaniem cyrografu pułapki
chwilówkowej bądź wpadnięciem w kredytowy wir na dnie otchłani
niewypłacalności będzie dla naszego zespołu nagrodą na wagę złota!

Dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół ds. rozwiązywania problemów niejednorodnych ISM UŚ
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Pomocniczek
trzy pytania do Wujka google...
Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kredytu lub
pożyczki?
„Nie wszystko złoto, co się świeci”, powiedzenie to szczególnie warto
wziąć pod uwagę w przestrzeni marketingu. Żyjąc w świecie multimediów,
codziennie dochodzi do nas wiele informacji, w tym także te mające
skłonić do zakupienia danego produktu lub usługi. Wystarczy włączyć
telewizję lub wejść na pierwszy lepszy portal społecznościowy, aby zalało
nas morze „newsów”, świetnych ofert, promocji. Każdy z nas to zna. Nie
inaczej wygląda sytuacja w usługach bankowych. Wobec tego nasuwa się
pytanie, jakimi kryteriami kierować się w wyborze np. kredytu lub
pożyczki? Czy należy wierzyć w opinie zamieszczane w internecie, na
blogach, forach i portalach? Według Nilsa Klawittera, publikującego na
łamach niemieckiego tygodnika Der Spiegel: 
medioznawcy oceniają, że co
najmniej 40% gazetowych wiadomości pochodzi od agencji PR albo z
działów marketingowych firm, urzędów i stowarzyszeń. Często owe
„informacje“ przychodzą jako wyniki rzekomych badań i nie są
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postrzegane jako PR5. Oczywiście takie twierdzenie jest generalizacją
pewnego stanu rzeczy. Są gazety bardziej i mniej rzetelne i nie można
wrzucać wszystkich do przysłowiowego worka. Jednak warto pamiętać,
że nawet rzekomo niezależne informacje i opinie spotykane w internecie,
gazetach, telewizji lub innych mediach niekoniecznie warte są uwagi. W
wyborze jakiejkolwiek usługi czy produktu, w tym także kredytu najlepiej
kierować się sprawdzonym i specjalistycznym źródłem informacji oraz
konkretną wiedzą. Jest to na pewno bardziej czasochłonne i kosztowne,
jednak może uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami błędnych
wyborów. Poza tym, w dzisiejszym świecie głęboka świadomość
ekonomiczna zdaje się być coraz bardziej pożądana, także wśród
„przeciętnego obywatela”, dlatego edukacja ekonomiczna jest dobrą
inwestycją w siebie.

Rodzaje kosztów kredytów6
W bankowości nie ma nic za darmo. Każdy dług musi zostać
spłacony, a zobowiązanie wykonane, choćby miało się to wiązać z
mocnym zaciśnięciem zębów (i pasa!) oraz innymi nieprzyjemnościami.
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czy-pr-jest-manipulacja
;
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48046168.html
6
Artykuł przygotowany na podstawie:
https://www.comperia.pl/artykuly/o_kredytach_gotowkowych/31512-pozaodsetkowe-czyli-jakie-o-rod
zajach-kosztow-kredytowych.html
https://www.totalmoney.pl/artykuly/102108,-,oprocentowanie-nominalne-a-rrso,1,1
5
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Warto więc wiedzieć, na jakie koszty się narażamy, biorąc kredyt i jak je
wcześniej przewidzieć.
Wszystkie firmy pożyczkowe, banki oraz tzw. SKOK-i zarabiają na
kredytach i pożyczkach na dwa sposoby: 
kosztach odsetkowych
(standardowe pobieranie odsetek od pożyczonej kwoty) oraz 
kosztach
pozaodsetkowych
. Do kosztów pozaodsetkowych należą wszystkie opłaty
wynikające z umowy kredytowej. Do najistotniejszych z nich należą:
● prowizja za udzielenie i wypłatę kredytu;
● opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, zbadanie zdolności i
wiarygodności finansowej oraz wydanie decyzji kredytowej;
● opłata administracyjna - tę nazwę może otrzymać w zasadzie opłata
za jakiekolwiek czynności, których podjął się kredytodawca,
udzielając klientowi pożyczki;
● składka na ubezpieczenie kredytu (może to by polisa na życie, od
utraty

pracy,

ubezpieczenie

od

następstw

nieszczęśliwych

wypadków czyli tzw. NNW, na wypadek poważnego uszczerbku na
zdrowiu lub trwałego inwalidztwa).
Warto pamiętać również o rozróżnieniu na oprocentowanie
nominalne i Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO). To
pierwsze może być wykorzystywane przez banki np. w spotach
reklamowych

lub

marketingu.

Niskie

oprocentowanie

nominalne

niekoniecznie oznacza, że kredyt będzie niedrogi, ponieważ nie bierze ono
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pod uwagę kosztów pozaodsetkowych. Może się zdarzyć, że kredyt z
wyższym nominalnym oprocentowanie okaże się znacznie tańszy od
innego kredytu, mającego oprocentowanie nominalne relatywnie wysokie.
RRSO uwzględnia poza oprocentowaniem nominalnym także koszty
pozaodsetkowe, dlatego umożliwia bardziej adekwatne porównanie
kosztów oferowanych nam kredytów. Warto także wiedzieć, że ustawa o
kredycie konsumenckim, określa specjalny wzór, według którego
wyliczana

jest

RRSO.

Nakłada

ona

także

na

banki

obowiązek

informowania klienta o całkowitym koszcie kredytu. Zgodnie z prawem,
instytucje finansowe powinny zatem udzielać informacji o wszystkich
opłatach związanych z zaciąganiem kredytu właśnie m.in. poprzez RRSO.
➢ Internetowy poradnik, zawierający m.in. praktyczny kalkulator pozwalający
na obliczenie optymalnej miesięcznej raty, a także poniższy poradnik, jak
uchronić się przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki:
http://www.naszedlugi.pl/#poradnik

Co powinno się znaleźć w umowie kredytowej?7
Ogólnie rzecz biorąc kredytów brać nie polecamy. Czasem jednak
życie stawia nas w takiej sytuacji, że kredyt lub pożyczka wydają się
ostatnia deską ratunku. Warto wtedy się dobrze zastanowić, czy
naprawdę po tę „ostatnią deskę ratunku” trzeba sięgać. Dobrym punktem
7

Artykuł przygotowany na podstawie:
https://www.ebroker.pl/wiedza/co-powinno-znalezc-sie-obowiazkowo-w-umowie-kredytowej/5989
;
https://www.arslege.pl/umowa-kredytu/k20/a12150/
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wyjścia do takiej refleksji jest pytanie: na co chcę przeznaczyć
pożyczone pieniądze? Można przyjąć ogólną zasadę, że rozsądnym
kredytem jest ten, który w przyszłości zaowocuje jakimś zyskiem. Kredyty
konsumpcyjne z definicji są obarczone sporym ryzykiem popadnięcia w
długi, dlatego nie warto po nie sięgać. Jednak, jeżeli już naprawdę
jesteśmy finansowo przyparci do muru i brakuje nam pieniędzy na
rozsądne wydatki, trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę kiedy bierzemy
kredyt.
W art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe ujęto
wszystkie elementy, które koniecznie muszą się znaleźć w umowie
kredytowej zawartej pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Umowa
taka koniecznie musi być zawarta na piśmie. Powinien być w niej zapisany
komplet informacji o kredytobiorcy, kredytodawcy oraz o przedmiocie
umowy czyli kredycie. W szczególności musi ona określać:
● strony umowy;
● kwotę i walutę kredytu;
● cel, na który kredyt został udzielony;
● zasady i termin spłaty kredytu;
● wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
● sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
● zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i
spłaty kredytu;
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● terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy
środków pieniężnych;
● wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
● warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Podsumowując, bank w umowie kredytowej zobowiązuje się
pożyczyć wyznaczoną kwotę kredytobiorcy. Te pieniądze przez czas
oznaczony w umowie mogą być wydawane przez osobę biorącą kredyt na
konkretny, również ustalony w umowie cel. Korzystający z kredytu za to
zobowiązany jest oddać bankowi w terminie wyznaczoną kwotę wraz z
odsetkami oraz musi zapłacić prowizję i ponieść inne koszty związane z
kredytem i jego obsługą.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecane opracowania:
➢ Wspólny projekt PKO Bank Polski oraz Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach kierowany do studentów, “Ekonomia na bank”.
http://www.ekonomianabank.us.edu.pl/
➢ Wiele cennych wskazówek m.in. w kontekście długów + quiz
sprawdzający, czy jest się oszczędnym.
http://dlazaradnych.pl/
➢ Wielokrotnie nagradzany blog Michała Szafrańskiego, autora
poradnika “Finansowy ninja”. W sposób przystępny i wyczerpujący
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opisuje tematykę związaną z finansami osobistymi. Porusza także
problematykę kredytu studenckiego:
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/czy-kredyt-studencki-sie-oplaca
➢ Internetowy poradnik, zawierający m.in. praktyczny kalkulator
pozwalający na obliczenie optymalnej miesięcznej raty, a także
poniższy poradnik, jak uchronić się przed wyłudzeniem kredytu lub
pożyczki: 
http://www.naszedlugi.pl/#poradnik
➢ Broszura dotycząca zakupoholizmu, autorstwa Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacji ETOH:
www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6061665
➢ Podręcznik PWNu, wyjaśniający niemal wszystkie psychologiczne
aspekty zachowań ekonomicznych: “Psychologia ekonomiczna” T.
Zaleśkiewicza. Dostępny w CINIBIE:
https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303408360/zaleskiewicz-to
masz/psychologia-ekonomiczna
➢ Jak można pomóc bliskiemu, który się zadłużył.
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/okiem-psychologa-jakokazac-wsparcie-bliskiej-osobie-ktora-wpadla-w-spirale-zadluzenia
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Wykorzystane obrazy:
✓ https://pixabay.com/pl/dane-analiza-statystyki-firma-3502291/
✓ https://www.freepik.com/free-vector/vector-pop-art-illustration-of-a-man-and
-a-woman-sitting-at-a-negotiation-table-top-view_1320610.htm?utm_campaign
=flaticon&utm_medium=banner
✓ https://pixabay.com/pl/firma-sieci-spo%C5%82eczne-spo%C5%82eczno%C5%9
B%C4%87-3502288/
✓ https://www.freepik.com/free-vector/man-weighting-a-piggybank_894684.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/breaking-the-piggybank_902048.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/boss-in-a-presentation-background_9871
97.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/coloured-business-design_894644.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/man-overwhelmed-because-of-the-loads_
901613.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/business-man-jumping-obstacles_902020.
htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/businessman-in-a-boat_1076109.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/man-doubting-about-the-direction_89441
0.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/employees-trying-to-save-the-money_89
4725.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/business-man-chained-to-a-money-bag_9
01073.htm
✓ https://www.freepik.com/free-vector/employee-running-behind-a-cheque_9012
45.htm
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✓ https://www.freepik.com/free-vector/coloured-lifestyle-design_894419.htm
✓ https://pixabay.com/pl/faks-bia%C5%82y-m%C4%99%C5%BCczyzna-model-3d1907162/
✓ https://pixabay.com/pl/pieni%C4%85dze-forex-rynku-rynek-termin-1816354/
✓ https://pixabay.com/pl/dollar-transport-inflacja-pieni%C4%85dze-2714203/
✓ https://pixabay.com/pl/bia%C5%82y-m%C4%99%C5%BCczyzna-model-3d-odos
obniony-2064837/
✓ https://pixabay.com/pl/parasol-biznesowe-2856322/
✓ https://pixabay.com/pl/sprzeda%C5%BC-sales-sprzeda%C5%BC-znak-2065124/
✓ https://pixabay.com/pl/bia%C5%82y-m%C4%99%C5%BCczyzna-model-3d-odos
obniony-1847732/
✓ https://image.freepik.com/free-vector/wallet-with-credit-cards-and-money_232147511593.jpg
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