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Miscellanea

Maria Michalina Sad ocha*

BANKI W OCZACH M ODZIE Y LICEALNEJ 
NA PODSTAWIE BADANIA ANKIETOWEGO

WST P

Banki nale  do instytucji, których funkcjonowanie jest regulowane wieloma 
– cz sto rygorystycznymi – przepisami. Ich celem jest z jednej strony zapewnienie 
stabilno ci i bezpiecze stwa dzia alno ci banków, z drugiej przejrzysto  i ochrona 
interesów klientów. Du e znaczenie dla stabilno ci dzia alno ci banków ma dobra 
opinia i zaufanie spo eczne. Ich poziom, jak i czynniki na niego wp ywaj ce, s  syste-
matycznie monitorowane przez banki oraz inne instytucje publiczne. Z przeprowa-
dzonego wiosn  2016 roku przez TNS Polska na zlecenie ZBP badania dotycz cego 
wizerunku polskiego sektora bankowego wynika, e 48% osób powy ej 15 roku ycia 
ma dobr  ogóln  opini  o sektorze bankowym (z  deklarowa o 10%), natomiast 
zaufanie do banków deklarowa o ponad 61% ankietowanych1. W ród dost pnych 
bada  trudno odnale  wyniki dotycz ce stosunku m odzie y szkó  ponadgimna-

* Maria M. Sad ocha jest studentk  New York University (NYU), New York USA, absolwentk  
Liceum Ogólnokszta c cego im. Stefana Batorego w Warszawie. 

 Autorka sk ada serdeczne podzi kowania Wicedyrektorowi Liceum im. Stefana Batorego panu 
Krzysztofowi ciechowskiemu za okazan  yczliwo , nauczycielom za wyrozumia o  i zgod  
na przeprowadzenie ankiet w trakcie prowadzonych przez nich zaj , a tak e wszystkim kole-
gom i kole ankom, którzy wzi li udzia  w badaniu.

1 W badaniach tych wyró niono m.in. przedzia  wiekowy 15–19 lat, a w przypadku statusu zawo-
dowego respondenta wydzielono grup  uczniowie i studenci mieszcz c  si  w grupie wiekowej 
15–24 lata. Reputacja polskiego sektora bankowego 2016, https://zbp.pl/public/repozytorium/
wydarzenia/images/kwiecien_2016/konferencja/2016_04_27_slajdy_na_konferencje_v3_3.pdf
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zjalnych (grupa wiekowa 15–19 lat) do sektora bankowego, czy jej opinii na temat 
banków. W przeprowadzonych ogólnopolskich badaniach dotycz cych stosunku spo-
ecze stwa do banków, oceny poziomu wiedzy ekonomicznej i korzystania z us ug 

bankowych, analiz  obj to grup  wiekow  15–24 lata lub grup  spo eczno-zawodo-
w  – uczniowie i studenci2. Jedynym dost pnym w Internecie opracowaniem obej-
muj cym uczniów szkó  ponadgimnazjalnych jest raport z ogólnopolskiego badania 
dotycz cego aktywno ci finansowej dzieci i m odzie y w Polsce3. 

Us ugi bankowe dla dzieci i m odzie y zwi zane z prowadzeniem rachunku ban-
kowego wyst puj  obecnie w ofercie niemal ka dego banku. W d u szej perspekty-
wie mo e to s u y  bankom do pozyskania na d u ej dochodowego klienta. Maj c 
na uwadze, e grupa m odzie y ponadgimnazjalnej obejmuje osoby ko cz ce 18 lat, 
mog ce ju  samodzielnie otworzy  rachunek, a tym samym zdecydowa  o wyborze 
banku, dziwi ma e zainteresowanie ze strony banków opini  i zaufaniem tej gru-
py klientów. Tym bardziej, e od kilku lat systematycznie w rodkach masowego 
przekazu pojawiaj  si  informacje o nierzetelnym i nieprofesjonalnym zachowaniu 
banków wobec klientów, za  poprawa nadszarpni tego wizerunku jest bardzo trud-
na w drodze krótkoterminowych przedsi wzi . Na tle dost pnych w mediach opinii 
o polskim sektorze bankowym, Autorka postanowi a rozpozna  opini  i stosunek 
m odzie y do banków na przyk adzie uczniów liceum, do którego ucz szcza a.

1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA 

Badanie przeprowadzono w ród uczniów Liceum Ogólnokszta c cego im. Ste-
fana Batorego w Warszawie. Jego celem by o poznanie opinii oraz nastawienia 
uczniów tej szko y do banków dzia aj cych w Polsce. Natomiast przy analizie wyni-
ków, gdzie to tylko by o mo liwe, porównano otrzymane wyniki z wynikami innych 
bada , np. dla grupy wiekowej 15–24 lata czy grupy spo eczno-zawodowej ucznio-
wie/studenci, wskazuj c na stwierdzone podobie stwa i ró nice. 

2 M.in.: Diagnoza Spo eczna 2015. Warunki i jako  ycia Polaków. Raport, J. Czapi ski, T. Panek 
(red.), Rada Monitoringu Spo ecznego, Warszawa 2015; Stan wiedzy wiadomo ci ekonomicz-
nej Polaków, badanie zrealizowane przez Konsorcjum Pracownia Bada   i Innowacji Spo ecz-
nych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa 2015; 
T. Ko li ski, Wybrane wyniki badania Polaków nt. Korzystania z us ug bankowych i p atno ci 
2016, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu P atniczego, stycze  2017, Raporty Fun-
dacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

3 Badanie zawiera informacje dotycz ce dochodów, oszcz dno ci oraz korzystania z us ug ban-
kowych. Obj to nim m.in: 1800 uczniów – po 600 z ka dego typu szko y (podstawowej, gim-
nazjalnej oraz ponadgimnazjalnej). W szko ach ponadgimnazjalnych badaniem obj ci zostali 
tylko uczniowie klas drugich. Aktywno  finansowa dzieci i m odzie y w Polsce. Wyniki bada-
nia ilo ciowego, Konsorcjum: Fundacja Pracownia Bada  i Innowacji Spo ecznych „Stocznia” 
i IQS-Quant Group, Warszawa listopad 2014.
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Dobór respondentów by  podyktowany g ównie stosunkowo atw  dost pno-
ci  ankietowanych osób (tzw. próba okoliczno ciowa) oraz mo liwo ciami orga-

nizacyjno-technicznymi przeprowadzenia ankiety. Specyfika grupy responden-
tów – uczniów liceum znajduj cego si  w pierwszej dziesi tce najlepszych liceów 
ogólnokszta c cych w Polsce oraz Rankingu Maturalnego – mo e rzutowa  na 
uzyskane wyniki, ale jednocze nie mo e by  ciekawym punktem odniesienia do 
podobnych analiz w innych rodowiskach. 

Metod  zastosowan  w badaniu by a ankietyzacja, która zosta a przeprowa-
dzona w ród licealistów na podstawie wcze niej przygotowanego kwestionariusza 
sk adaj cego si  z 16 pyta , w tym:

11 pyta  jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, z mo liwo ci  dodania komen-
tarza w przypadku wyboru opcji „inne”, 
4 pyta  otwartych,
1 pytania z pro b  o uszeregowanie odpowiedzi wed ug stopnia wa no ci. 
Pytania dotyczy y korzystania z us ug bankowych, róde  dochodów, wiedzy 

o sektorze bankowym oraz postrzegania banków.
Badanie mia o charakter anonimowy, a zosta o przeprowadzona w czerwcu i lip-

cu 2016 roku w formie ankiety papierowej lub elektronicznej. Forma papierowa 
dotyczy a uczniów klas I i II i by a przeprowadzona podczas zaj  w czerwcu – 
przed zako czeniem roku szkolnego. Natomiast forma elektroniczna ankiety zosta-
a przeprowadzona za po rednictwem portalu spo eczno ciowego  Facebook i by a 

skierowana do uczniów klas trzecich. 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy uczniów 
Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

Klasa
Wype nione 

ankiety
P e  respondentówa

Edukacja 
finansowo-ekonomiczna 

(zaj cia w szkole)

K M Nie Tak, w liceum

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

I  43 28,9  25 16,2 18 11,7 1 0,7  42 28,2

II  95 63,7  74  48 23 14,9 2 1,3  93 62,4

III  11  7,4   7  4,6  7  4,6 2 1,3   9  6,1

Razem 149 100 106 68,8 48 31,2 5 3,3 143 96,7

a Ró nica mi dzy liczb  ankiet a sum  ankietowanych wed ug p ci wynika z zakre lenia przez 5 osób 
obu p ci. W ankiecie nie zastosowano wi cej opcji w tym zakresie, co staje si  coraz powszechniejsze. 
Facebook ju  w 2014 roku w wersji angloj zycznej umo liwi  wybór jednej z ponad 50 opcji p ci.

ród o: opracowanie w asne.
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Ankiety wype ni o 149 uczniów, przy czym najwi cej w ród uczniów klas dru-
gich, a najmniej klas trzecich (por. tabela 1). 

Z rozmów z niektórymi potencjalnymi respondentami wynika o, e do stosun-
kowo niskiej zwrotno ci ankiety elektronicznej w ród uczniów klas trzecich przy-
czyni  si  g ównie okres przeprowadzenia ankiety (po zako czeniu roku szkolnego 
i w czasie rekrutacji na studia). Trzeba uwzgl dni , e wype nianie ankiet nie 
nale y do ulubionych zaj  m odzie y, co by o widoczne podczas przeprowadza-
nej ankietyzacji w klasach. Nieliczni uczniowie odmówili wype nienia ankiety, ale 
w przypadku pozosta ych brak odpowiedzi odnotowano tylko kilka razy. Ponadto 
uczniowie ch tnie dodawali komentarze odnosz ce si  do poszczególnych zagad-
nie , które wyja nia y cz sto dokonany wybór odpowiedzi.

Zdecydowan  przewag  w ród ankietowanych stanowili uczniowie klas II (63%), 
a z uwagi na p e  – kobiety (69%). Prawie 97% licealistów deklarowa o, e w trak-
cie nauki szkolnej mia o zaj cia z ekonomii (podstawy przedsi biorczo ci, finanse 
osobiste, ekonomia w praktyce itp.)4. Tak wysoki odsetek uczniów deklaruj cych 
zaj cia z ekonomii, to bez w tpienia zas uga programu nauczania w szkole, do 
której ucz szczaj . Wszyscy wskazali bowiem, e zaj cia z ekonomii by y w liceum, 
chocia  do wyboru w pytaniu mieli tak e szko  podstawow  i gimnazjum. Cz sto 
podkre la si , jak wa na jest edukacja ekonomiczna w trakcie nauki szkolnej i jak 
du y wp yw ma na poziom wiedzy i wiadomo ci ekonomicznej. Wy szy poziom 
wiedzy ekonomicznej to przes anka podejmowania wiadomych i odpowiedzialnych 
decyzji ekonomicznych oraz ograniczania zjawiska wykluczenia czy nadmiernego 
zad u ania5.

2. ZACHOWANIA FINANSOWE 

Wszyscy badani uczniowie deklarowali, e dysponuj  pieni dzmi na w a-
sne wydatki6. G ównie s  to rodki otrzymywane od rodziców, chocia  ponad 
1/4 ankietowanych tak e samodzielnie zarabia na w asne wydatki (zob. rysunek 1). 

4 W badaniu stanu wiedzy i wiadomo ci ekonomicznej Polaków w grupie wiekowej 15–24 lata 
takie zaj cia deklarowa o 46%. By  to zarazem najwy szy wynik w ród wszystkich wydzielonych 
w badaniu grup wiekowych. Stan wiedzy wiadomo ci ekonomicznej Polaków, s. 59.

5 M. Penczar, Edukacja a wykluczenie finansowe – przyczyny i mechanizmy dzia ania, [w:] Rola 
edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Bada  nad Gospodark  
Rynkow , Gda sk 2014, s. 45–58.

6 W przypadku badania aktywno ci finansowej dzieci i m odzie y w Polsce, uwzgl dniaj cego 
tylko uczniów klas drugich szko y ponadgimnazjalnej, dysponowanie pieni dzmi na w asne wy-
datki zadeklarowa o 76%; przy czym regularne kieszonkowe deklarowa o 35% ankietowanych, 
a na wsparcie finansowe rodziców mo e liczy  45% wszystkich ankietowanych. Porównuj c do 
tych wyników odpowiedzi udzielone tylko przez uczniów klas drugich, widoczne s  wyra ne 
ró nice. Zdecydowanie wi cej drugoklasistów w badanym liceum otrzymuje regularnie kieszon-
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Rysunek 1. ród a finansowania wydatków licealistów, w podziale na klasy

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90% 

Regularne kieszonkowe

Pieniądze otrzymywane
od rodziców w razie potrzeby

Karta bankowa zasilana przez rodziców

Samodzielnie zarobione pieniądze

Klasa III Klasa II Klasa I 

ród o: opracowanie w asne.

Mo liwo  zaznaczenia kilku odpowiedzi oraz uszeregowanie ich wed ug stopnia 
wa no ci pozwoli o ustali , e:

54% wszystkich ankietowanych otrzymuje regularne kieszonkowe; 76% mo e 
liczy  na wsparcie rodziców, kiedy tego potrzebuj ; 64% dysponuje kart  ban-
kow  zasilan  przez rodziców; prawie 28% samodzielnie zarabia na w asne 
 wydatki,
28% ankietowanych dysponuje rodkami finansowymi tylko z jednego ród a, 
pozostali z dwóch i wi cej,
dla uczniów, którzy otrzymuj  kieszonkowe, stanowi ono podstawowe ród o 
pokrywania w asnych wydatków, a pozosta e mo liwo ci traktowane s  jako 
dodatkowe,
dla 30% ankietowanych podstawowe ród o pokrywania w asnych wydatków 
stanowi  pieni dze otrzymywane od rodziców, zawsze kiedy potrzebuj , a dla 
10% – karta bankowa zasilana przez rodziców; przy czym a  po owa z nich 
(20%) nie dysponuje pieni dzmi z innych róde  – nie otrzymuje regularnie 
kieszonkowego ani nie zarabia samodzielnie,
7% uczniów ma do dyspozycji tylko kieszonkowe, 10% – tylko rodki otrzy-
mywane od rodziców po zg oszeniu takiej potrzeby, 5% dysponuje tylko kart  
bankow  zasilan  przez rodziców, a 2,7% ma do dyspozycji tylko samodzielnie 
zarobione pieni dze (s  to wy cznie uczniowie klas trzecich).
Z analizy wynika, e niewielu uczniów badanego liceum ma silne ograniczenia 

finansowe i nawet kiedy otrzymuj  regularnie kieszonkowe, mog  liczy  na do-
datkowe wsparcie rodziców. Najwi kszy odsetek takich uczniów charakteryzuje 
klasy I, a najmniejszy klasy III. Do  powszechnie przyjmuje si , e systematycz-

kowe, a 72% z nich dysponuje dodatkowo pieni dzmi otrzymywanymi od rodziców. Aktywno  
finansowa dzieci i m odzie y w Polsce…, op. cit., s. 8–9.
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nie wyp acane kieszonkowe, a tak e konto pod nadzorem rodziców, uczy dzieci i 
m odzie  zarz dzania finansami, a przynajmniej oszcz dzania. Maj c to na uwa-
dze, mo na raczej negatywnie oceni  stosunkowo du  dost pno  do rodków fi-
nansowych rodziców, nawet gdy ci ostatni maj  kontrol  nad wydatkami swoich 
dzieci (przynajmniej co do kwot). Pozytywnie natomiast to, e mimo dost pno ci 
rodków finansowych, a  28% ankietowanych dysponuje samodzielnie zarobionymi 

pieni dzmi – najwi kszy odsetek uczniów klas trzecich (ponad 36%).
Ponad 64% ankietowanych deklarowa o posiadanie rachunku w banku – sa-

modzielnego lub jako subkonto do konta rodziców. Wynik ten zdecydowanie prze-
wy sza warto ci otrzymane w ogólnopolskim badaniu aktywno ci finansowej m o-
dzie y dla klas drugich szkó  ponadgimnazjalnych. W nim tylko 24% wszystkich 
ankietowanych zadeklarowa o, e ma konto bankowe7. Natomiast w przypadku 
badania dotycz cego korzystania z us ug bankowych i p atno ci, posiadanie konta 
osobistego w grupie wiekowej 18–24 lata deklarowa o 58% ankietowanych8.

Odsetek uczniów dysponuj cych rachunkiem niewiele ró ni si  mi dzy klasami 
(zob. rysunek 2). Ale uwzgl dniaj c rodzaj rachunku, ró nice s  ju  wyra ne. Sa-
modzielny rachunek ma znacznie wi kszy odsetek uczniów klasy III ni  klas I i II. 
Jest to zrozumia e z uwagi na osi gni cie przez nich pe noletno ci, a tym samym 
mo liwo  samodzielnego otwarcia konta, wraz z wyborem banku zgodnie z w a-
snymi preferencjami. Z do wiadczenia oraz z rozmów z rówie nikami wynika, e 
nawet w przypadku, kiedy inicjatywa za o enia rachunku wychodzi a od dziecka, 
to o wyborze banku z regu y decydowali rodzice. Najcz ciej by  to bank lub jeden 
z banków, z którego us ug sami korzystali.

Rysunek 2. Struktura odpowiedzi na pytanie dotycz ce posiadania 
rachunku bankowego w podziale na klasy 

0 10 20 30 40 50 60% 

Nie posiadam

Samodzielny rachunek

Subkonto do konta opiekunów

Klasa III Klasa II Klasa I 

ród o: opracowanie w asne.

7 Ibidem, s. 13.
8 T. Ko li ski, Wybrane wyniki badania Polaków nt. Korzystania z us ug…, op. cit.
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Konta bankowego nie ma 36% ankietowanych, w tym:
43% licealistów, którzy otrzymuj  systematycznie kieszonkowe, 
49% licealistów, którzy samodzielnie zarabiaj  na w asne wydatki. 
Ponad 65% licealistów korzysta z kart bankowych, g ównie debetowych (90% 

z nich). Natomiast korzystanie z kart kredytowych (limit dzienny 200–500 z ) de-
klarowa y osoby maj ce w asny rachunek. 5% ankietowanych nie maj cych rachun-
ku bankowego korzysta z debetowej karty bankowej wydawanej do konta rodziców 
lub karty prepaidowej. Z tego wynika, e ponad 64% ankietowanych korzysta co 
najmniej z dwóch produktów bankowych i jest to wynik zdecydowanie wy szy ni  
w dost pnych wynikach bada  ogólnopolskich9.

Zaskakuj ce s  odpowiedzi dotycz ce zagospodarowania nadwy ek pieni nych. 
Ponad 11% ankietowanych jest zwolennikami przechowywania pieni dzy w zna-
nym tylko im bezpiecznym miejscu10, a w ród nich jest a  47% korzystaj cych 
z us ug bankowych (zob. rysunek 3). Najwi kszy odsetek przechowuj cych pieni -
dze stanowili uczniowie klas I. Natomiast uczniowie klas III w ogóle nie brali pod 
uwag  takiej mo liwo ci.

Rysunek 3. Struktura preferencji w zakresie zagospodarowania nadwy ek 
pieni dzy, w podziale na osoby korzystaj ce i niekorzystaj ce z us ug banków

37,8 

18,3 

5,4 

5,4 

18,3

9,5 

6,1 

4,7 

0 10 20 30 40 50 60% 

wpłaciłbym do banku

zainwestowałbym na giełdzie

przechowywałbym w znanym
tylko mi bezpiecznym miejscu

inne

Korzystający z usług banku Niekorzystający z usług banku

ród o: opracowanie w asne.

 9 W ogólnopolskim badaniu stanu wiedzy i wiadomo ci dla grupy wiekowej 15–24 lata, w której 
mieszcz  si  ankietowani liceali ci – korzystanie z 2 do 4 produktów bankowych zadeklarowa o 
51% respondentów. Stan wiedzy wiadomo ci ekonomicznej Polaków…, op. cit., s. 30.

10 W badaniu opinii na temat oszcz dzania a  13% respondentów deklarowa o, e trzyma 
oszcz dno ci w domu. Oszcz dzanie d ugoterminowe – opinie, postawy i oczekiwania polskiego 
spo ecze stwa, Raport z badania. TNS Polska dla Zwi zku Banków Polskich, listopad 2014, 
https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/Ra-
port_2014_11_25_oszczedzanie_dlugoterminowe_pelny.pdf , s. 8.



Miscellanea

181

W przypadku klas II najwi kszy odsetek (ponad 65%) deklarowa o, e nadmiar 
pieni dzy wp aci oby do banku. W ród 56% wszystkich ankietowanych, którzy 
wskazali te opcj , 68% dysponuje rachunkiem bankowym. Na inwestycje gie dowe 
natomiast wskaza  najwi kszy odsetek uczniów klas III, ale i ponad 1/3 uczniów 
klas I. W przypadku odpowiedzi ‘inne’, uczniowie najcz ciej  wymieniali:

inwestycje w nieruchomo ci, dzie a sztuki czy z oto,
zaanga owanie w startupy,
zakup jednostek funduszy inwestycyjnych,
rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej.
Prawie 5% deklarowa o wydanie pieni dzy dla przyjemno ci czy oddanie bied-

nym, a nieliczni, e nadmiar pieni dzy w ich przypadku jest sytuacj  niemo liw . 
aden ankietowany nie wybra  mo liwo ci udzielenia po yczki znajomym na ko-

rzystnych dla niego warunkach, a tylko kilka osób wskaza o na wi cej ni  jedn  
opcj . Preferencje ankietowanych ró ni  si  znacznie mi dzy klasami I i II a III. 
Trzecioklasi ci wskazali w pierwszej kolejno ci na inwestycje gie dowe, potem inne 
mo liwo ci inwestycyjne (w tym przewa a y inwestycje w nieruchomo ci), a na 
ko cu ulokowanie pieni dzy w banku. Natomiast dla pozosta ych klas preferencje 
by y zgodne z rysunkiem 3. Interesuj ce jest to, e zdecydowanie wi kszy odsetek 
uczniów klas I ni  klas II nadwy ki pieni dzy zainwestowa oby na gie dzie, jak i we 
w asn  dzia alno  gospodarcz . 

3. BANKI I DZIA ALNO  BANKOWA

Zdecydowanej wi kszo ci respondentów (77%) s owo „bank” kojarzy si  bardzo 
praktycznie, bo z podmiotem wiadcz cym us ugi zwi zane z pieni dzmi – g ównie 
us ugami depozytowo-kredytowymi (63%). 14% ankietowanych poza podstawowy-
mi us ugami banku wskaza o tak e us ugi z zakresu po rednictwa finansowego, 
dzia alno ci inwestycyjnej, leasingowej czy walutowej. Dla 5% respondentów s owo 
„bank” kojarzy o si  z konkretnymi nazwiskami – najcz ciej Petru, Bal-
cerowicz, Kondrat czy Belka. Co ciekawe, mimo e w wielu reklamach banków 
wyst puj  aktorzy i inni celebryci, to nazwisko Marka Kondrata (bynajmniej nie 
nale cego do aktorów m odego pokolenia) by o wymienione jako jedyne i to kilka 
razy. Ponadto w przypadku kojarzenia s owa „bank” z konkretnym bankiem poja-
wia y si  takie banki, jak PKO BP SA, PeKaO SA, Alior, NBP. 27% respondentów 
wpisa o takie skojarzenia, jak:

wszechobecne reklamy,
napady i rabunki,
kredyty frankowe, 
miejsce pracy rodzica czy innego krewnego,
garnitury i skórzane teczki,



Bezpieczny Bank
1(66)/2017

182

chciwo  i spekulacja, 
nowoczesne budynki, 
Amber Gold, 
powaga i odpowiedzialno ,
bezpieczne przechowywanie rodków. 
Analiza ujawnionych skojarze  m odzie y ze s owem „bank” wskazuje, e maj  

one zwi zek z najbli szym otoczeniem, a tak e z aktualnymi wydarzeniami na 
rynku finansowym, w szczególno ci za  widoczne jest „echo” doniesie  medialnych. 

Z wszystkich ankietowanych tylko 22 osoby (14,8%) nigdy nie by y w banku, 
a 79% by o w banku wi cej ni  raz. Przy czym w banku nie by o ok. 10% licealistów 
deklaruj cych posiadanie rachunku bankowego i 22% tych, którzy deklarowali brak 
rachunku bankowego. Na pytanie dotycz ce ró nic w wygl dzie placówki bankowej 
i innych znanych miejsc handlowo-us ugowych (np. punktów operatorów komór-
kowych, sklepów ze sprz tem elektronicznym) odpowiedzia o 85,2% respondentów. 
Udzielone odpowiedzi podzielono na grupy obejmuj ce ró nice dotycz ce: 

organizacji pracy – zwróci o na ni  uwag  najwi cej osób (ponad 26% ankietowa-
nych) – wskazywano na wydzielone stanowiska do obs ugi klientów, wyposa e-
nie ka dego stanowiska w komputer, dyskretne za atwianie spraw, zapewnienie 
prywatno ci, ale tak e d ugie kolejki,
bezpiecze stwa – w tym przypadku zwracano uwag  na stra ników, zainstalo-
wane kamery i czujniki, alarmy, grube szyby (ok. 12% ankietowanych),
wystroju – charakterystyka wystroju zdominowana zosta a przez takie okre-
lenia, jak: czysto , nowoczesno , ekskluzywno , elegancja, du a przestrze  

i wygoda, kolorystyka zgodna z logo banku, ale te  ch odna atmosfera i nieprzy-
jazno  (10% ankietowanych),
pracowników obs ugi (9% ankietowanych) – pracowników okre lano jako pro-
fesjonalnych, pomocnych, uprzejmych, elegancko ubranych, ale tak e, i to wie-
lokrotnie, sztywnych.
A  23% respondentów uwa a o, e bank niczym nie ró ni si  od innych placó-

wek handlowo-us ugowych, a w ród nich dominowa y osoby, które by y w banku 
wi cej ni  raz. Banki zrównywano równie  z biurami turystycznymi, urz dami czy 
poczt . W kilku przypadkach pojawi  si  komentarz, e bank to jedyne miejsce, 
gdzie po wej ciu nie wiadomo, do kogo podej , czy takie, w którym cz owiek czuje 
si  skr powany. 

Pozytywnie zaskakuj  odpowiedzi na pytanie dotycz ce znajomo ci banków 
w Polsce. Mimo stosunkowo ograniczonego czasu na wype nienie kwestionariusza, 
a  ok. 10% ankietowanych wymieni o ponad 10 banków, a najwi cej ankietowanych 
(68%) wymieni o od 4 do 9 banków. W ród wymienionych nazw (razem 846) naj-
cz ciej pojawia  si  bank PKO BP SA, Millennium, MBank, ING (zob. rysunek 4).
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Rysunek 4. Najcz ciej wymieniane przez respondentów banki w Polsce
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ród o: opracowanie w asne 

Liceali ci nie mieli najmniejszego problemu z odpowiedzi  na pytanie, co mog  
za atwi  w banku. 75% wymieni o podstawowe czynno ci depozytowo-kredytowe 
i rozliczeniowe. Prawie 16% ankietowanych wymieni o do  szeroki zakres us ug – 
oprócz podstawowych jeszcze inne, m.in.: operacje walutowe, czekowe, inwestycje 
w papiery warto ciowe, leasing, fundusze inwestycyjne, wymian  zniszczonych pie-
ni dzy, skrytki sejfowe czy wniosek 500 plus. Przy czym nale y zauwa y , e ponad 
90% z nich by o wi cej ni  raz w banku, a ponad 78% korzysta z us ug bankowych 
(rachunek, karta bankowa). By y równie  odpowiedzi typu: wszystkie us ugi fi-
nansowe, wszystko zwi zane z pieni dzmi, czy te  bardziej niestandardowe, jak: 
rozstrój nerwowy lub strata pieni dzy. 

Nale y zaznaczy , e cztery z pi ciu zadanych w tym bloku pyta  by y py-
taniami otwartymi, a udzielone odpowiedzi wiadcz  o dobrej orientacji uczniów 
w badanym zakresie. Respondenci wiedz , jakie podstawowe us ugi banki oferuj , 
korzystaj  z nich, widz  ró nice mi dzy bankami, a tak e zwracaj  uwag  na do-
niesienia medialne dotycz ce sektora. 

Bezpiecze stwo. W odpowiedziach na pytania otwarte dotycz ce skojarze  
ze s owem „bank” oraz cech wyró niaj cych bank od innych podmiotów handlo-
wo-us ugowych na rynku, ponad 10% ankietowanych zwróci o uwag  na bezpie-
cze stwo, a kilka osób wymieni o odpowiedzialno . Na pytanie, czy powiedzenie 
„pewne jak w banku” jest aktualne – pozytywnie odpowiedzia o niespe na 30% 
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ankietowanych (50% uzna o powiedzenie za nieaktualne, a 20% nie mia o na ten 
temat zdania). Grupa ponad 30% ankietowanych, którzy uznali powiedzenie „pew-
ne jak w banku” za nieaktualne, jednocze nie uzna a swoje pieni dze w banku 
za bezpieczne. Natomiast 8% ankietowanych jednocze nie zanegowa o aktualno  
powiedzenia i bezpiecze stwo pieni dzy w banku (zob. rysunek 5). 

Rysunek 5. Struktura odpowiedzi na pytanie, czy pieni dze w banku 
s bezpieczne, w podziale na osoby korzystaj ce i niekorzystaj ce 
z us ug banków
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ród o: opracowanie w asne.

Dla ankietowanych bezpiecze stwo pieni dzy w banku jest przede wszystkim 
postrzegane przez pryzmat wy szych standardów technicznych zabezpiecze  pla-
cówek bankowych czy dost pu do konta. Z tego wzgl du zdeponowanie pieni dzy 
w banku mo e jawi  si  jako bezpieczniejsze ni  przechowywanie ich w domu czy 
noszenie w portfelu. Poza tym powiedzenia „pewne jak w banku”, czy „masz to 
jak w banku”, nie odnosi si  tylko do bezpiecze stwa rodków pieni nych, ale do 
ca ej dzia alno ci bankowej, stosunku do klienta, a przede wszystkim niezawod-
no ci. Tak te  przypuszczalnie jest postrzegane przez ankietowanych. Bank mo e 
odmówi  udzielenia kredytu albo po yczki, natomiast znikni cie pieni dzy z konta 
wydaje si  ma o prawdopodobne. 

Zaskakuj ca jest du a zgodno  odpowiedzi dotycz cych ponoszenia kosztów 
zwrotu pieni dzy klientów w przypadku upad o ci banku (zob. rysunek 6).

W kategorii inne uczniowie wskazali przede wszystkim takie podmioty, jak: 
BFG, NBP, Bank wiatowy, a tak e UE. W komentarzach dopisywano zró nicowa-
nie odpowiedzialno ci podmiotów w zale no ci od przyczyny upad o ci, czy usta-
lenie i solidarne obci enie wszystkich podmiotów oraz osób odpowiedzialnych.
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Rysunek 6. Struktura odpowiedzi na pytanie, kto powinien ponosi  koszty 
zwrotu pieni dzy klientów w przypadku upad o ci (bankructwa) banku?
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ród o: opracowanie w asne.

4. OPINIA O BANKACH 

W literaturze cz sto podkre la si  kluczowe znaczenie zaufania spo ecznego 
dla dzia alno ci bankowej. Jest ono postrzegane jako g ówny czynnik stabilizuj cy 
zachowania klientów zwi zane z lokowaniem oszcz dno ci na rachunkach ban-
kowych oraz warunkiem prawid owego funkcjonowania banków11. W ostatnich 
badaniach w tym zakresie podkre la si , e – mimo niesprzyjaj cych informacji 
w mediach o stosowanych przez banki nieuczciwych praktykach wobec klientów 
w postaci niedozwolonych klauzul w zawieranych umowach czy nierzetelnych, 
wprowadzaj cych w b d reklam, równie  zamieszania zwi zanego z kredytami 
mieszkaniowymi w CHF czy problemów w sektorze banków spó dzielczych – po-
ziom zaufania do banków, ogólna opinia o nich, a nawet wska nik reputacji utrzy-
muj  si  od wielu lat na do  wysokim poziomie12. 

11 J. Szambela czyk, Kapita  spo eczny jako warunek stabilno ci systemu bankowego, [w:] Global-
ny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambela czyk 
(red.), Zwi zek Banków Polskich, Warszawa, s. 103. 

12 W badaniu „Reputacja polskiego sektora bankowego 2016” zaufanie do banków dzia aj cych 
w Polsce deklarowa o 61% wszystkich ankietowanych, 48% – mia o dobr  ogóln  opini  o ban-
ku. Jednak wyliczony dla banków wska nik reputacji (Indeks TRIM) by  najni szy dla grupy 
wiekowej 15–19 lat, charakteryzuj cej uczniów szko y ponadgimnazjalnej. Reputacja polskiego 
sektora bankowego 2016…, op. cit. 
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W przypadku ankietowanych licealistów pozytywne skojarzenia z poj ciem bank 
ma ponad 29% ankietowanych. Najcz ciej s  to osoby korzystaj ce z us ug banku 
(dysponuj ce rachunkiem bankowym i kart  p atnicz ). Negatywne skojarzenia 
z bankiem ma ok. 10% ankietowanych – 80% z nich deklaruje, e by o wi cej ni  raz 
w banku, ale jednocze nie po owa z nich nie ma ani rachunku ani karty p atniczej, 
przy tym 73% uwa a powiedzenie „pewne jak w banku” za nieaktualne. Wi kszo  
ankietowanych, tj. 60,4%, ma skojarzenia z bankiem oboj tne. 

Tylko 12% ankietowanych licealistów uzna o bank za instytucj  zdecydowanie 
przyjazn  m odym ludziom (odpowiedzi tak), a za bardziej przyjazn  ni  nieprzy-
jazn  44% (odpowiedzi raczej tak) (por. rysunek 7). 

Rysunek 7. Struktura odpowiedzi na pytanie, czy uwa asz bank 
za instytucj  przyjazn  m odym ludziom, uwzgl dniaj ca rodzaj skojarzenia 
z bankiem
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ród o: opracowanie w asne.

Co drugi ankietowany, który mia  negatywne skojarzenia z poj ciem bank, uzna  
go za instytucj  nieprzyjazn  m odym ludziom. Jednocze nie zdecydowanie lepiej 
oceniaj  przyjazno  banku osoby, które maj  pozytywne i oboj tne skojarzenia 
z bankiem, a nadto korzystaj  z us ug banków. Wobec tych ostatnich nie mo na 
jednak stwierdzi , czy korzystanie z us ug by o przyczyn  dobrej opinii, czy te  
dobra opinia sk oni a do korzystania z us ug banków. 

Ankietowanym bank kojarzy si  przede wszystkim ze wiadczonymi us ugami 
– mo liwo ci  zaci gni cia kredytu/po yczki oraz atwym dost pem do rodków 
pieni nych (por. rysunek 8).

 Natomiast w diagnozie spo ecznej – w wyodr bnionej grupie spo eczno-zawodowej – uczniowie 
i studenci – zaufanie do banków deklarowa o 36,2% ankietowanych – w tym 3,5% deklarowa o 
du e zaufanie, a 32,7% – umiarkowane. Podobne wyniki uzyskano w trzech innych grupach: 
emeryci i renci ci, bezrobotni oraz bierni zawodowo. Diagnoza Spo eczna 2015…, op. cit., 
s. 83–84.
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Rysunek 8. Rodzaj skojarze  z poj ciem bank i ich cz stotliwo  (w %)
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ród o: opracowanie w asne.

Wa ne dla bankowców mo e by  to, tylko co drugiemu respondentowi bank 
kojarzy si  z zaufaniem, podobnie jak z niezrozumia ymi praktykami dla klienta 
i chciwo ci . Uczniowie niekorzystaj cy z us ug banku nieco cz ciej ni  pozostali 
kojarzyli bank z takimi okre leniami, jak:

mo liwo  zaci gni cia kredytu/po yczki – 96,2%,
zyskowno  – 92%,
niezrozumia e dla klienta praktyki – 69%,
wysokie koszty us ug – 54,9%,
chciwo  – 49%
agresywna reklama – 41,2%,
nieuczciwo  – 33,3%.
Nie dziwi wysoka pozycja zyskowno ci w opinii o banku – zarówno z nauki 

historii, lektur czy filmów, jak i wspó czesnych doniesie  medialnych, sektor ban-
kowy wypracowuje od lat du e zyski – rokrocznie okre lane wr cz jako rekordowe. 
Jednak, gdy wprowadzi  kryterium korzystania z us ug banku, cz stotliwo  odpo-
wiedzi tworz cych relatywnie korzystniejszy wizerunek banków jest zdecydowanie 
wi ksza. 

Mimo e ponad po owie ankietowanych bank kojarzy si  z wysokimi zarobka-
mi, a 36,5% z presti em zawodu bankowca, to chcia oby w nim pracowa  zaledwie 
4% ankietowanych. 65,8% zdecydowanie nie chcia oby pracowa  w banku, a nie 
wyklucza takiej mo liwo ci – 30,2%. Za  ankietowani, którzy zadeklarowali ch  
pracy w banku, to same kobiety, g ównie uczennice klasy I, nie maj ce negatyw-
nych skojarze  ze s owem „bank” i uwa aj ce bank za przyjazny m odym ludziom. 
Ale zaskakuj ce jest, e ponad 83% z nich nadmiar pieni dzy zainwestowa aby na 
gie dzie. Na ma  atrakcyjno  pracy w banku wp yw ma nie tylko postrzeganie 
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banku, ale tak e samej pracy, która m odym ludziom mo e kojarzy  si  z wykony-
waniem czynno ci bardziej technicznych ni  rozwojowych czy kreatywnych. Dla 
bankowców nie s  to optymistyczne informacje, gdy  w przysz o ci mo e okaza  
si , e liczba kandydatów do pracy nie pozwoli im na wybór tych najlepszych.

PODSUMOWANIE

Analiza odpowiedzi i zgromadzonych podczas badania informacji pozwoli a na 
rozpoznanie zachowa  finansowych licealistów, ich wiedzy na temat dzia alno ci 
banków, a tak e ogólnej opinii o bankach. Potwierdzono wniosek wynikaj cy z po-
równywalnych ogólnopolskich bada , a dotycz cy zale no ci mi dzy korzystaniem 
z us ug bankowych a opini  na temat banków. Ankietowani, którzy osobi cie ko-
rzystali z us ug bankowych, oceniali bank lepiej ni  pozostali. Potwierdzono rów-
nie  wniosek, e najwi kszy wp yw na postrzeganie banków – oprócz w asnych 
do wiadcze  – wywiera najbli sze otoczenie, najcz ciej rodzina i przyjaciele. Nie 
mniej jednak wyra nie widoczny jest równie  wp yw na opini  ankietowanych do-
niesie  medialnych. 

Ankietowanych charakteryzuj  tak e typowe dla m odych ludzi zachowania. 
Dotycz  one mi dzy innymi stosunku do pieni dzy. Deklaracje badanych liceali-
stów na temat sk onno ci do oszcz dzania wskazuj , e s  one raczej niewielkie. 
W badanej grupie nie sprzyja temu przede wszystkim zapewniona przez rodziców 
stosunkowo du a dost pno  rodków finansowych. Ponadto do  wyra ne jest in-
strumentalne traktowanie pieni dza – jako rodka do zaspokajania potrzeb czy 
spe niania przyjemno ci. W wietle informacji respondentów o ich pozaszkolnej 
aktywno ci mo e to wiadczy  raczej o skupianiu si  licealistów na pozyskaniu, 
w tym zarobieniu pieni dzy na swoje bie ce potrzeby, ni  na oszcz dzaniu. 

Aktywno  finansowa ankietowanych ró ni si  w zale no ci od rocznika. W za-
kresie róde  finansowania wydatków wyst puj  widoczne ró nice mi dzy uczniami 
klas I i klas III, w przypadku korzystania z us ug bankowych zró nicowanie doty-
czy rodzaju rachunków, kart bankowych, a tak e preferencji lokowania nadwy ek 
pieni nych. Wyniki w zakresie korzystania z us ug bankowych oraz wiedzy na 
temat dzia alno ci bankowej pozytywnie wyró niaj  badanych licealistów na tle 
porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich, co stosunkowo atwo wyt uma-
czy  charakterystyk  statusu spo eczno-ekonomicznego uczniów badanego liceum. 

Podej cie licealistów do banków jest bardzo pragmatyczne – zwracaj  g ównie 
uwag  na przydatno  oraz dost pno  us ug, a zdecydowana mniejszo  z nich ma 
emocjonalny charakter. Bank jest postrzegany jako jeden z wielu us ugodawców 
na rynku, który oferuje us ugi finansowe, a nie podmiot szczególny, który wymaga 
innego traktowania. Natomiast kategoria bezpiecze stwa w odniesieniu do ban-
ków pojmowana jest bardzo w sko – jako zabezpieczenie przed kradzie  pieni dzy 
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lub te  danych osobowych. Niezbyt du e zainteresowanie ze strony banków ju  
pozyskanymi najm odszymi klientami i ich potrzebami znajduje wyraz w neutral-
nej ocenie przyjazno ci banku m odym ludziom. Wreszcie na tle obowi zuj cych 
zasad gwarantowania depozytów podkre li  trzeba, e w przypadku bankructwa 
banku respondenci czyni  odpowiedzialnymi za zwrot pieni dzy deponentom jego 
w a cicieli.

Streszczenie 

Opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród 
uczniów Liceum Ogólnokszta c cego im. Stefana Batorego w Warszawie, a dotycz -
cego ich opinii i stosunku do banków. Odpowiedzi analizowano z punktu widzenia 
preferencji i dzia a  finansowych respondentów, a tak e wiedzy o bankach i ich 
dzia alno ci. Uzyskane wyniki – gdy by o to mo liwe – odniesiono do wyników 
ogólnopolskich bada  w tym zakresie (dla grupy wiekowej 15–24 lata lub gru-
py spo eczno-zawodowej uczniowie i studenci). Na podstawie analizy odpowiedzi 
stwierdzono, e wyniki uzyskane w zakresie korzystania z us ug bankowych oraz 
wiedzy na temat dzia alno ci bankowej pozytywnie wyró niaj  ankietowanych li-
cealistów na tle porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich. Potwierdzono 
tak e zale no  mi dzy osobistym korzystaniem z us ug bankowych a lepsz  opini  
na temat banków, jak równie  du y wp yw najbli szego otoczenia (rodziny, przyja-
ció ) na ogóln  opini  o bankach. Respondenci bardzo w sko traktuj  bezpiecze -
stwo w dzia alno ci banków, a za zwrot depozytów w przypadku upad o ci banku 
czyni  odpowiedzialnymi jego w a cicieli.

S owa kluczowe: sektor bankowy, m odzie  licealna, zaufanie do banków, zacho-
wania finansowe m odzie y, wiedza finansowa 

Abstract

The paper includes the comprehensive results of the survey research conducted 
among the Batory High School students in Warsaw, concerning students’ opinion 
and attitude towards banks. The analysis of the results considers financial 
preferences and activity of the participants, as well as their overall knowledge of 
banks and their functioning. The results, where possible, have been compared to the 
previous outcome of the nationwide research in this field (the group of people aged 
15–24 or the socio-vocational group – students). Based on the analysis, the results 
achieved by the high school students in terms of their usage of banking services 
and their knowledge of bank functioning are significantly higher than the results 
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achieved in the nationwide survey. The strong relationship between personal usage 
of the banking services and better opinion on banks, as well as great influence of 
the closest environment (family, friends) on the overall opinion on banks have 
been confirmed. Respondents interpret the concept of bank safety very narrowly 
and they make bank shareholders responsible for deposit pay-out in the case of 
bankruptcy.

Key words: banking sector, high school students, financial behaviour of youth, 
confidence in banks, financial knowledge
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