Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Miscellanea
Maria Michalina Sadïocha*

BANKI W OCZACH MODZIE¿Y LICEALNEJ
NAbPODSTAWIE BADANIA ANKIETOWEGO

WST}P
Banki naleĝÈ do instytucji, których funkcjonowanie jest regulowane wieloma
– czÚsto rygorystycznymi – przepisami. Ich celem jest z jednej strony zapewnienie
stabilnoĂci i bezpieczeñstwa dziaïalnoĂci banków, z drugiej przejrzystoĂÊ i ochrona
interesów klientów. Duĝe znaczenie dla stabilnoĂci dziaïalnoĂci banków ma dobra
opinia i zaufanie spoïeczne. Ich poziom, jak i czynniki na niego wpïywajÈce, sÈ systematycznie monitorowane przez banki oraz inne instytucje publiczne. Zbprzeprowadzonego wiosnÈ 2016 roku przez TNS Polska na zlecenie ZBP badania dotyczÈcego
wizerunku polskiego sektora bankowego wynika, ĝe 48% osób powyĝej 15 roku ĝycia
ma dobrÈ ogólnÈ opiniÚ o sektorze bankowym (zïÈ deklarowaïo 10%), natomiast
zaufanie do banków deklarowaïo ponad 61% ankietowanych1. WĂród dostÚpnych
badañ trudno odnaleěÊ wyniki dotyczÈce stosunku mïodzieĝy szkóï ponadgimna-
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zjalnych (grupa wiekowa 15–19 lat) do sektora bankowego, czy jej opinii na temat
banków. Wbprzeprowadzonych ogólnopolskich badaniach dotyczÈcych stosunku spoïeczeñstwa do banków, oceny poziomu wiedzy ekonomicznej i korzystania z usïug
bankowych, analizÈ objÚto grupÚ wiekowÈ 15–24 lata lub grupÚ spoïeczno-zawodowÈ – uczniowie i studenci2. Jedynym dostÚpnym w Internecie opracowaniem obejmujÈcym uczniów szkóï ponadgimnazjalnych jest raport z ogólnopolskiego badania
dotyczÈcego aktywnoĂci finansowej dzieci i mïodzieĝy w Polsce3.
Usïugi bankowe dla dzieci i mïodzieĝy zwiÈzane z prowadzeniem rachunku bankowego wystÚpujÈ obecnie w ofercie niemal kaĝdego banku. W dïuĝszej perspektywie moĝe to sïuĝyÊ bankom do pozyskania na dïuĝej dochodowego klienta. MajÈc
na uwadze, ĝe grupa mïodzieĝy ponadgimnazjalnej obejmuje osoby koñczÈce 18 lat,
mogÈce juĝ samodzielnie otworzyÊ rachunek, a tym samym zdecydowaÊ o wyborze
banku, dziwi maïe zainteresowanie ze strony banków opiniÈ i zaufaniem tej grupy klientów. Tym bardziej, ĝe od kilku lat systematycznie w Ărodkach masowego
przekazu pojawiajÈ siÚ informacje o nierzetelnym i nieprofesjonalnym zachowaniu
banków wobec klientów, zaĂ poprawa nadszarpniÚtego wizerunku jest bardzo trudna w drodze krótkoterminowych przedsiÚwziÚÊ. Na tle dostÚpnych wbmediach opinii
o polskim sektorze bankowym, Autorka postanowiïa rozpoznaÊ opiniÚ i stosunek
mïodzieĝy do banków na przykïadzie uczniów liceum, do którego uczÚszczaïa.

1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA
Badanie przeprowadzono wĂród uczniów Liceum OgólnoksztaïcÈcego im. Stefana Batorego w Warszawie. Jego celem byïo poznanie opinii oraz nastawienia
uczniów tej szkoïy do banków dziaïajÈcych w Polsce. Natomiast przy analizie wyników, gdzie to tylko byïo moĝliwe, porównano otrzymane wyniki z wynikami innych
badañ, np. dla grupy wiekowej 15–24 lata czy grupy spoïeczno-zawodowej uczniowie/studenci, wskazujÈc na stwierdzone podobieñstwa i róĝnice.
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(red.), Rada Monitoringu Spoïecznego, Warszawa 2015; Stan wiedzy ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków, badanie zrealizowane przez Konsorcjum Pracownia Badañ i Innowacji Spoïecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa 2015;
T.bKoěliñski, Wybrane wyniki badania Polaków nt. Korzystania z usïug bankowych i pïatnoĂci
2016, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Pïatniczego, styczeñ 2017, Raporty Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.
Badanie zawiera informacje dotyczÈce dochodów, oszczÚdnoĂci oraz korzystania z usïug bankowych. ObjÚto nim m.in: 1800 uczniów – po 600 z kaĝdego typu szkoïy (podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej). W szkoïach ponadgimnazjalnych badaniem objÚci zostali
tylko uczniowie klas drugich. AktywnoĂÊ finansowa dzieci i mïodzieĝy w Polsce. Wyniki badania iloĂciowego, Konsorcjum: Fundacja Pracownia Badañ i Innowacji Spoïecznych „Stocznia”
i IQS-Quant Group, Warszawa listopad 2014.
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Dobór respondentów byï podyktowany gïównie stosunkowo ïatwÈ dostÚpnoĂciÈ ankietowanych osób (tzw. próba okolicznoĂciowa) oraz moĝliwoĂciami organizacyjno-technicznymi przeprowadzenia ankiety. Specyfika grupy respondentów – uczniów liceum znajdujÈcego siÚ w pierwszej dziesiÈtce najlepszych liceów
ogólnoksztaïcÈcych w Polsce oraz Rankingu Maturalnego – moĝe rzutowaÊ na
uzyskane wyniki, ale jednoczeĂnie moĝe byÊ ciekawym punktem odniesienia do
podobnych analiz w innych Ărodowiskach.
MetodÈ zastosowanÈ w badaniu byïa ankietyzacja, która zostaïa przeprowadzona wĂród licealistów na podstawie wczeĂniej przygotowanego kwestionariusza
skïadajÈcego siÚ z 16 pytañ, w tym:
Y 11 pytañ jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, z moĝliwoĂciÈ dodania komentarza w przypadku wyboru opcji „inne”,
Y 4 pytañ otwartych,
Y 1 pytania z proĂbÈ o uszeregowanie odpowiedzi wedïug stopnia waĝnoĂci.
Pytania dotyczyïy korzystania z usïug bankowych, ěródeï dochodów, wiedzy
obsektorze bankowym oraz postrzegania banków.
Badanie miaïo charakter anonimowy, a zostaïo przeprowadzona w czerwcu iblipcu 2016 roku w formie ankiety papierowej lub elektronicznej. Forma papierowa
dotyczyïa uczniów klas I i II i byïa przeprowadzona podczas zajÚÊ wb czerwcu –
przed zakoñczeniem roku szkolnego. Natomiast forma elektroniczna ankiety zostaïa przeprowadzona za poĂrednictwem portalu spoïecznoĂciowego Facebook ibbyïa
skierowana do uczniów klas trzecich.
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy uczniów
Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
PïeÊ respondentówa

Wypeïnione
ankiety
Klasa

K

Edukacja
finansowo-ekonomiczna
(zajÚcia wbszkole)

M

Nie

Tak, wbliceum

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

149

100

106

68,8

48

31,2

5

3,3

143

96,7

Razem
a

Róĝnica miÚdzy liczbÈ ankiet a sumÈ ankietowanych wedïug pïci wynika z zakreĂlenia przez 5 osób
obu pïci. W ankiecie nie zastosowano wiÚcej opcji w tym zakresie, co staje siÚ coraz powszechniejsze.
Facebook juĝ w 2014 roku w wersji anglojÚzycznej umoĝliwiï wybór jednej zbponad 50 opcji pïci.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Ankiety wypeïniïo 149 uczniów, przy czym najwiÚcej wĂród uczniów klas drugich, a najmniej klas trzecich (por. tabela 1).
Z rozmów z niektórymi potencjalnymi respondentami wynikaïo, ĝe do stosunkowo niskiej zwrotnoĂci ankiety elektronicznej wĂród uczniów klas trzecich przyczyniï siÚ gïównie okres przeprowadzenia ankiety (po zakoñczeniu roku szkolnego
ib wb czasie rekrutacji na studia). Trzeba uwzglÚdniÊ, ĝe wypeïnianie ankiet nie
naleĝy do ulubionych zajÚÊ mïodzieĝy, co byïo widoczne podczas przeprowadzanej ankietyzacji w klasach. Nieliczni uczniowie odmówili wypeïnienia ankiety, ale
w przypadku pozostaïych brak odpowiedzi odnotowano tylko kilka razy. Ponadto
uczniowie chÚtnie dodawali komentarze odnoszÈce siÚ do poszczególnych zagadnieñ, które wyjaĂniaïy czÚsto dokonany wybór odpowiedzi.
ZdecydowanÈ przewagÚ wĂród ankietowanych stanowili uczniowie klas II (63%),
a z uwagi na pïeÊ – kobiety (69%). Prawie 97% licealistów deklarowaïo, ĝe w trakcie nauki szkolnej miaïo zajÚcia z ekonomii (podstawy przedsiÚbiorczoĂci, finanse
osobiste, ekonomia w praktyce itp.)4. Tak wysoki odsetek uczniów deklarujÈcych
zajÚcia z ekonomii, to bez wÈtpienia zasïuga programu nauczania w szkole, do
której uczÚszczajÈ. Wszyscy wskazali bowiem, ĝe zajÚcia z ekonomii byïy w liceum,
chociaĝ do wyboru w pytaniu mieli takĝe szkoïÚ podstawowÈ i gimnazjum. CzÚsto
podkreĂla siÚ, jak waĝna jest edukacja ekonomiczna w trakcie nauki szkolnej i jak
duĝy wpïyw ma na poziom wiedzy i ĂwiadomoĂci ekonomicznej. Wyĝszy poziom
wiedzy ekonomicznej to przesïanka podejmowania Ăwiadomych i odpowiedzialnych
decyzji ekonomicznych oraz ograniczania zjawiska wykluczenia czy nadmiernego
zadïuĝania5.

2. ZACHOWANIA FINANSOWE
Wszyscy badani uczniowie deklarowali, ĝe dysponujÈ pieniÚdzmi na wïasne wydatki6. Gïównie sÈ to Ărodki otrzymywane od rodziców, chociaĝ ponad
1/4bankietowanych takĝe samodzielnie zarabia na wïasne wydatki (zob. rysunek 1).
4

5

6

W badaniu stanu wiedzy i ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków w grupie wiekowej 15–24 lata
takie zajÚcia deklarowaïo 46%. Byï to zarazem najwyĝszy wynik wĂród wszystkich wydzielonych
w badaniu grup wiekowych. Stan wiedzy ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków, s. 59.
M. Penczar, Edukacja a wykluczenie finansowe – przyczyny i mechanizmy dziaïania, [w:] Rola
edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badañ nad GospodarkÈ
RynkowÈ, Gdañsk 2014, s. 45–58.
W przypadku badania aktywnoĂci finansowej dzieci i mïodzieĝy w Polsce, uwzglÚdniajÈcego
tylko uczniów klas drugich szkoïy ponadgimnazjalnej, dysponowanie pieniÚdzmi na wïasne wydatki zadeklarowaïo 76%; przy czym regularne kieszonkowe deklarowaïo 35% ankietowanych,
a na wsparcie finansowe rodziców moĝe liczyÊ 45% wszystkich ankietowanych. PorównujÈc do
tych wyników odpowiedzi udzielone tylko przez uczniów klas drugich, widoczne sÈ wyraěne
róĝnice. Zdecydowanie wiÚcej drugoklasistów w badanym liceum otrzymuje regularnie kieszon-
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Rysunek 1. ½ródïa finansowania wydatków licealistów, w podziale na klasy
Samodzielnie zarobione pieniądze
Karta bankowa zasilana przez rodziców
Pieniądze otrzymywane
od rodziców w razie potrzeby
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½ródïo: opracowanie wïasne.

MoĝliwoĂÊ zaznaczenia kilku odpowiedzi oraz uszeregowanie ich wedïug stopnia
waĝnoĂci pozwoliïo ustaliÊ, ĝe:
Y 54% wszystkich ankietowanych otrzymuje regularne kieszonkowe; 76% moĝe
liczyÊ na wsparcie rodziców, kiedy tego potrzebujÈ; 64% dysponuje kartÈ bankowÈ zasilanÈ przez rodziców; prawie 28% samodzielnie zarabia na wïasne
wydatki,
Y 28% ankietowanych dysponuje Ărodkami finansowymi tylko z jednego ěródïa,
pozostali z dwóch i wiÚcej,
Y dla uczniów, którzy otrzymujÈ kieszonkowe, stanowi ono podstawowe ěródïo
pokrywania wïasnych wydatków, a pozostaïe moĝliwoĂci traktowane sÈ jako
dodatkowe,
Y dla 30% ankietowanych podstawowe ěródïo pokrywania wïasnych wydatków
stanowiÈ pieniÈdze otrzymywane od rodziców, zawsze kiedy potrzebujÈ, a dla
10% – karta bankowa zasilana przez rodziców; przy czym aĝ poïowa z nich
(20%) nie dysponuje pieniÚdzmi z innych ěródeï – nie otrzymuje regularnie
kieszonkowego ani nie zarabia samodzielnie,
Y 7% uczniów ma do dyspozycji tylko kieszonkowe, 10% – tylko Ărodki otrzymywane od rodziców po zgïoszeniu takiej potrzeby, 5% dysponuje tylko kartÈ
bankowÈ zasilanÈ przez rodziców, a 2,7% ma do dyspozycji tylko samodzielnie
zarobione pieniÈdze (sÈ to wyïÈcznie uczniowie klas trzecich).
Z analizy wynika, ĝe niewielu uczniów badanego liceum ma silne ograniczenia
finansowe i nawet kiedy otrzymujÈ regularnie kieszonkowe, mogÈ liczyÊ na dodatkowe wsparcie rodziców. NajwiÚkszy odsetek takich uczniów charakteryzuje
klasy I, a najmniejszy klasy III. DoĂÊ powszechnie przyjmuje siÚ, ĝe systematyczkowe, ab72% z nich dysponuje dodatkowo pieniÚdzmi otrzymywanymi od rodziców. AktywnoĂÊ
finansowa dzieci i mïodzieĝy w Polsce…, op. cit., s. 8–9.
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nie wypïacane kieszonkowe, a takĝe konto pod nadzorem rodziców, uczy dzieci i
mïodzieĝ zarzÈdzania finansami, a przynajmniej oszczÚdzania. MajÈc to na uwadze, moĝna raczej negatywnie oceniÊ stosunkowo duĝÈ dostÚpnoĂÊ do Ărodków finansowych rodziców, nawet gdy ci ostatni majÈ kontrolÚ nad wydatkami swoich
dzieci (przynajmniej co do kwot). Pozytywnie natomiast to, ĝe mimo dostÚpnoĂci
Ărodków finansowych, aĝ 28% ankietowanych dysponuje samodzielnie zarobionymi
pieniÚdzmi – najwiÚkszy odsetek uczniów klas trzecich (ponad 36%).
Ponad 64% ankietowanych deklarowaïo posiadanie rachunku w banku – samodzielnego lub jako subkonto do konta rodziców. Wynik ten zdecydowanie przewyĝsza wartoĂci otrzymane w ogólnopolskim badaniu aktywnoĂci finansowej mïodzieĝy dla klas drugich szkóï ponadgimnazjalnych. W nim tylko 24% wszystkich
ankietowanych zadeklarowaïo, ĝe ma konto bankowe7. Natomiast w przypadku
badania dotyczÈcego korzystania z usïug bankowych i pïatnoĂci, posiadanie konta
osobistego w grupie wiekowej 18–24 lata deklarowaïo 58% ankietowanych8.
Odsetek uczniów dysponujÈcych rachunkiem niewiele róĝni siÚ miÚdzy klasami
(zob. rysunek 2). Ale uwzglÚdniajÈc rodzaj rachunku, róĝnice sÈ juĝ wyraěne. Samodzielny rachunek ma znacznie wiÚkszy odsetek uczniów klasy III niĝ klasbIbibII.
Jest to zrozumiaïe z uwagi na osiÈgniÚcie przez nich peïnoletnoĂci, a tym samym
moĝliwoĂÊ samodzielnego otwarcia konta, wraz z wyborem banku zgodnie z wïasnymi preferencjami. Z doĂwiadczenia oraz z rozmów z rówieĂnikami wynika, ĝe
nawet w przypadku, kiedy inicjatywa zaïoĝenia rachunku wychodziïa od dziecka,
to o wyborze banku z reguïy decydowali rodzice. NajczÚĂciej byï to bank lub jeden
z banków, z którego usïug sami korzystali.
Rysunek 2. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczÈce posiadania
rachunku bankowego w podziale na klasy
Subkonto do konta opiekunów

Samodzielny rachunek
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Klasa I

½ródïo: opracowanie wïasne.

7
8

Ibidem, s. 13.
T. Koěliñski, Wybrane wyniki badania Polaków nt. Korzystania z usïug…, op. cit.
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Konta bankowego nie ma 36% ankietowanych, w tym:
Y 43% licealistów, którzy otrzymujÈ systematycznie kieszonkowe,
Y 49% licealistów, którzy samodzielnie zarabiajÈ na wïasne wydatki.
Ponad 65% licealistów korzysta z kart bankowych, gïównie debetowych (90%
zbnich). Natomiast korzystanie z kart kredytowych (limit dzienny 200–500 zï) deklarowaïy osoby majÈce wïasny rachunek. 5% ankietowanych nie majÈcych rachunku bankowego korzysta z debetowej karty bankowej wydawanej do konta rodziców
lub karty prepaidowej. Z tego wynika, ĝe ponad 64% ankietowanych korzysta co
najmniej z dwóch produktów bankowych i jest to wynik zdecydowanie wyĝszy niĝ
w dostÚpnych wynikach badañ ogólnopolskich9.
ZaskakujÈce sÈ odpowiedzi dotyczÈce zagospodarowania nadwyĝek pieniÚĝnych.
Ponad 11% ankietowanych jest zwolennikami przechowywania pieniÚdzy w znanym tylko im bezpiecznym miejscu10, a wĂród nich jest aĝ 47% korzystajÈcych
zbusïug bankowych (zob. rysunek 3). NajwiÚkszy odsetek przechowujÈcych pieniÈdze stanowili uczniowie klas I. Natomiast uczniowie klas III w ogóle nie brali pod
uwagÚ takiej moĝliwoĂci.
Rysunek 3. Struktura preferencji w zakresie zagospodarowania nadwyĝek
pieniÚdzy, w podziale na osoby korzystajÈce i niekorzystajÈce z usïug banków
inne
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½ródïo: opracowanie wïasne.

9

10

W ogólnopolskim badaniu stanu wiedzy i ĂwiadomoĂci dla grupy wiekowej 15–24 lata, w której
mieszczÈ siÚ ankietowani licealiĂci – korzystanie z 2 do 4 produktów bankowych zadeklarowaïo
51% respondentów. Stan wiedzy ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków…, op. cit., s. 30.
W badaniu opinii na temat oszczÚdzania aĝ 13% respondentów deklarowaïo, ĝe trzyma
oszczÚdnoĂci w domu. OszczÚdzanie dïugoterminowe – opinie, postawy i oczekiwania polskiego
spoïeczeñstwa, Raport z badania. TNS Polska dla ZwiÈzku Banków Polskich, listopad 2014,
https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/Raport_2014_11_25_oszczedzanie_dlugoterminowe_pelny.pdf , s. 8.
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W przypadku klas II najwiÚkszy odsetek (ponad 65%) deklarowaïo, ĝe nadmiar
pieniÚdzy wpïaciïoby do banku. WĂród 56% wszystkich ankietowanych, którzy
wskazali te opcjÚ, 68% dysponuje rachunkiem bankowym. Na inwestycje gieïdowe
natomiast wskazaï najwiÚkszy odsetek uczniów klas III, ale i ponad 1/3buczniów
klas I. W przypadku odpowiedzi ‘inne’, uczniowie najczÚĂciej wymieniali:
Y inwestycje w nieruchomoĂci, dzieïa sztuki czy zïoto,
Y zaangaĝowanie w startupy,
Y zakup jednostek funduszy inwestycyjnych,
Y rozpoczÚcie dziaïalnoĂci gospodarczej.
Prawie 5% deklarowaïo wydanie pieniÚdzy dla przyjemnoĂci czy oddanie biednym, a nieliczni, ĝe nadmiar pieniÚdzy w ich przypadku jest sytuacjÈ niemoĝliwÈ.
¿aden ankietowany nie wybraï moĝliwoĂci udzielenia poĝyczki znajomym na korzystnych dla niego warunkach, a tylko kilka osób wskazaïo na wiÚcej niĝ jednÈ
opcjÚ. Preferencje ankietowanych róĝniÈ siÚ znacznie miÚdzy klasamibIbibII a III.
TrzecioklasiĂci wskazali w pierwszej kolejnoĂci na inwestycje gieïdowe, potem inne
moĝliwoĂci inwestycyjne (w tym przewaĝaïy inwestycje w nieruchomoĂci), a na
koñcu ulokowanie pieniÚdzy w banku. Natomiast dla pozostaïych klas preferencje
byïy zgodne z rysunkiem 3. InteresujÈce jest to, ĝe zdecydowanie wiÚkszy odsetek
uczniów klas I niĝ klas II nadwyĝki pieniÚdzy zainwestowaïoby na gieïdzie, jak ibwe
wïasnÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ.

3. BANKI I DZIAALNO¥m BANKOWA
Zdecydowanej wiÚkszoĂci respondentów (77%) sïowo „bank” kojarzy siÚ bardzo
praktycznie, bo z podmiotem ĂwiadczÈcym usïugi zwiÈzane z pieniÚdzmi – gïównie
usïugami depozytowo-kredytowymi (63%). 14% ankietowanych poza podstawowymi usïugami banku wskazaïo takĝe usïugi z zakresu poĂrednictwa finansowego,
dziaïalnoĂci inwestycyjnej, leasingowej czy walutowej. Dla 5% respondentów sïowo
„bank” kojarzyïo siÚ z konkretnymi nazwiskami – najczÚĂciej Petru, Balcerowicz, Kondrat czy Belka. Co ciekawe, mimo ĝe w wielu reklamach banków
wystÚpujÈ aktorzy i inni celebryci, to nazwisko Marka Kondrata (bynajmniej nie
naleĝÈcego do aktorów mïodego pokolenia) byïo wymienione jako jedyne i to kilka
razy. Ponadto w przypadku kojarzenia sïowa „bank” z konkretnym bankiem pojawiaïy siÚ takie banki, jak PKO BP SA, PeKaO SA, Alior, NBP. 27% respondentów
wpisaïo takie skojarzenia, jak:
Y wszechobecne reklamy,
Y napady i rabunki,
Y kredyty frankowe,
Y miejsce pracy rodzica czy innego krewnego,
Y garnitury i skórzane teczki,
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chciwoĂÊ i spekulacja,
nowoczesne budynki,
Amber Gold,
powaga i odpowiedzialnoĂÊ,
bezpieczne przechowywanie Ărodków.
Analiza ujawnionych skojarzeñ mïodzieĝy ze sïowem „bank” wskazuje, ĝe majÈ
one zwiÈzek z najbliĝszym otoczeniem, a takĝe z aktualnymi wydarzeniami na
rynku finansowym, w szczególnoĂci zaĂ widoczne jest „echo” doniesieñ medialnych.
Z wszystkich ankietowanych tylko 22 osoby (14,8%) nigdy nie byïy w banku,
ab79% byïo w banku wiÚcej niĝ raz. Przy czym w banku nie byïo ok. 10% licealistów
deklarujÈcych posiadanie rachunku bankowego i 22% tych, którzy deklarowali brak
rachunku bankowego. Na pytanie dotyczÈce róĝnic w wyglÈdzie placówki bankowej
i innych znanych miejsc handlowo-usïugowych (np. punktów operatorów komórkowych, sklepów ze sprzÚtem elektronicznym) odpowiedziaïo 85,2% respondentów.
Udzielone odpowiedzi podzielono na grupy obejmujÈce róĝnice dotyczÈce:
Y organizacji pracy – zwróciïo na niÈ uwagÚ najwiÚcej osób (ponad 26% ankietowanych) – wskazywano na wydzielone stanowiska do obsïugi klientów, wyposaĝenie kaĝdego stanowiska w komputer, dyskretne zaïatwianie spraw, zapewnienie
prywatnoĂci, ale takĝe dïugie kolejki,
Y bezpieczeñstwa – w tym przypadku zwracano uwagÚ na straĝników, zainstalowane kamery i czujniki, alarmy, grube szyby (ok. 12% ankietowanych),
Y wystroju – charakterystyka wystroju zdominowana zostaïa przez takie okreĂlenia, jak: czystoĂÊ, nowoczesnoĂÊ, ekskluzywnoĂÊ, elegancja, duĝa przestrzeñ
ibwygoda, kolorystyka zgodna z logo banku, ale teĝ chïodna atmosfera i nieprzyjaznoĂÊ (10% ankietowanych),
Y pracowników obsïugi (9% ankietowanych) – pracowników okreĂlano jako profesjonalnych, pomocnych, uprzejmych, elegancko ubranych, ale takĝe, i to wielokrotnie, sztywnych.
Aĝ 23% respondentów uwaĝaïo, ĝe bank niczym nie róĝni siÚ od innych placówek handlowo-usïugowych, a wĂród nich dominowaïy osoby, które byïy w banku
wiÚcej niĝ raz. Banki zrównywano równieĝ z biurami turystycznymi, urzÚdami czy
pocztÈ. W kilku przypadkach pojawiï siÚ komentarz, ĝe bank to jedyne miejsce,
gdzie po wejĂciu nie wiadomo, do kogo podejĂÊ, czy takie, w którym czïowiek czuje
siÚ skrÚpowany.
Pozytywnie zaskakujÈ odpowiedzi na pytanie dotyczÈce znajomoĂci banków
wbPolsce. Mimo stosunkowo ograniczonego czasu na wypeïnienie kwestionariusza,
aĝ ok. 10% ankietowanych wymieniïo ponad 10 banków, a najwiÚcej ankietowanych
(68%) wymieniïo od 4 do 9 banków. WĂród wymienionych nazw (razem 846) najczÚĂciej pojawiaï siÚ bank PKO BP SA, Millennium, MBank, ING (zob. rysunek 4).
Y
Y
Y
Y
Y

182

Miscellanea

Rysunek 4. NajczÚĂciej wymieniane przez respondentów banki w Polsce
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½ródïo: opracowanie wïasne

LicealiĂci nie mieli najmniejszego problemu z odpowiedziÈ na pytanie, co mogÈ
zaïatwiÊ w banku. 75% wymieniïo podstawowe czynnoĂci depozytowo-kredytowe
ibrozliczeniowe. Prawie 16% ankietowanych wymieniïo doĂÊ szeroki zakres usïug –
oprócz podstawowych jeszcze inne, m.in.: operacje walutowe, czekowe, inwestycje
w papiery wartoĂciowe, leasing, fundusze inwestycyjne, wymianÚ zniszczonych pieniÚdzy, skrytki sejfowe czy wniosek 500 plus. Przy czym naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe ponad
90% z nich byïo wiÚcej niĝ raz w banku, a ponad 78% korzysta z usïug bankowych
(rachunek, karta bankowa). Byïy równieĝ odpowiedzi typu: wszystkie usïugi finansowe, wszystko zwiÈzane z pieniÚdzmi, czy teĝ bardziej niestandardowe, jak:
rozstrój nerwowy lub strata pieniÚdzy.
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe cztery z piÚciu zadanych w tym bloku pytañ byïy pytaniami otwartymi, a udzielone odpowiedzi ĂwiadczÈ o dobrej orientacji uczniów
wbbadanym zakresie. Respondenci wiedzÈ, jakie podstawowe usïugi banki oferujÈ,
korzystajÈ z nich, widzÈ róĝnice miÚdzy bankami, a takĝe zwracajÈ uwagÚ na doniesienia medialne dotyczÈce sektora.
Bezpieczeñstwo. W odpowiedziach na pytania otwarte dotyczÈce skojarzeñ
ze sïowem „bank” oraz cech wyróĝniajÈcych bank od innych podmiotów handlowo-usïugowych na rynku, ponad 10% ankietowanych zwróciïo uwagÚ na bezpieczeñstwo, a kilka osób wymieniïo odpowiedzialnoĂÊ. Na pytanie, czy powiedzenie
„pewne jak w banku” jest aktualne – pozytywnie odpowiedziaïo niespeïna 30%

183

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

ankietowanych (50% uznaïo powiedzenie za nieaktualne, a 20% nie miaïo na ten
temat zdania). Grupa ponad 30% ankietowanych, którzy uznali powiedzenie „pewne jak w banku” za nieaktualne, jednoczeĂnie uznaïa swoje pieniÈdze w banku
za bezpieczne. Natomiast 8% ankietowanych jednoczeĂnie zanegowaïo aktualnoĂÊ
powiedzenia ibbezpieczeñstwo pieniÚdzy w banku (zob. rysunek 5).
Rysunek 5. Struktura odpowiedzi na pytanie, czy pieniÈdze w banku
sÈbbezpieczne, w podziale na osoby korzystajÈce i niekorzystajÈce
z usïug banków
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Dla ankietowanych bezpieczeñstwo pieniÚdzy w banku jest przede wszystkim
postrzegane przez pryzmat wyĝszych standardów technicznych zabezpieczeñ placówek bankowych czy dostÚpu do konta. Z tego wzglÚdu zdeponowanie pieniÚdzy
wbbanku moĝe jawiÊ siÚ jako bezpieczniejsze niĝ przechowywanie ich w domu czy
noszenie w portfelu. Poza tym powiedzenia „pewne jak w banku”, czy „masz to
jak w banku”, nie odnosi siÚ tylko do bezpieczeñstwa Ărodków pieniÚĝnych, ale do
caïej dziaïalnoĂci bankowej, stosunku do klienta, a przede wszystkim niezawodnoĂci. Tak teĝ przypuszczalnie jest postrzegane przez ankietowanych. Bank moĝe
odmówiÊ udzielenia kredytu albo poĝyczki, natomiast znikniÚcie pieniÚdzy z konta
wydaje siÚ maïo prawdopodobne.
ZaskakujÈca jest duĝa zgodnoĂÊ odpowiedzi dotyczÈcych ponoszenia kosztów
zwrotu pieniÚdzy klientów w przypadku upadïoĂci banku (zob. rysunek 6).
W kategorii inne uczniowie wskazali przede wszystkim takie podmioty, jak:
BFG, NBP, Bank ¥wiatowy, a takĝe UE. W komentarzach dopisywano zróĝnicowanie odpowiedzialnoĂci podmiotów w zaleĝnoĂci od przyczyny upadïoĂci, czy ustalenie i solidarne obciÈĝenie wszystkich podmiotów oraz osób odpowiedzialnych.
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Rysunek 6. Struktura odpowiedzi na pytanie, kto powinien ponosiÊ koszty
zwrotu pieniÚdzy klientów w przypadku upadïoĂci (bankructwa) banku?
Inne
6,1%
Solidarnie banki
10,1%
Państwo
4,7%

Właściciele
banków
79,1%

½ródïo: opracowanie wïasne.

4. OPINIA O BANKACH
W literaturze czÚsto podkreĂla siÚ kluczowe znaczenie zaufania spoïecznego
dla dziaïalnoĂci bankowej. Jest ono postrzegane jako gïówny czynnik stabilizujÈcy
zachowania klientów zwiÈzane z lokowaniem oszczÚdnoĂci na rachunkach bankowych oraz warunkiem prawidïowego funkcjonowania banków11. W ostatnich
badaniach w tym zakresie podkreĂla siÚ, ĝe – mimo niesprzyjajÈcych informacji
wb mediach ob stosowanych przez banki nieuczciwych praktykach wobec klientów
wb postaci niedozwolonych klauzul w zawieranych umowach czy nierzetelnych,
wprowadzajÈcych w bïÈd reklam, równieĝ zamieszania zwiÈzanego z kredytami
mieszkaniowymi wbCHF czy problemów w sektorze banków spóïdzielczych – poziom zaufania do banków, ogólna opinia o nich, a nawet wskaěnik reputacji utrzymujÈ siÚ od wielu lat na doĂÊ wysokim poziomie12.
11

12

J. Szambelañczyk, Kapitaï spoïeczny jako warunek stabilnoĂci systemu bankowego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelañczyk
(red.), ZwiÈzek Banków Polskich, Warszawa, s. 103.
W badaniu „Reputacja polskiego sektora bankowego 2016” zaufanie do banków dziaïajÈcych
w Polsce deklarowaïo 61% wszystkich ankietowanych, 48% – miaïo dobrÈ ogólnÈ opiniÚ o banku. Jednak wyliczony dla banków wskaěnik reputacji (Indeks TRIM) byï najniĝszy dla grupy
wiekowej 15–19 lat, charakteryzujÈcej uczniów szkoïy ponadgimnazjalnej. Reputacja polskiego
sektora bankowego 2016…, op. cit.
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W przypadku ankietowanych licealistów pozytywne skojarzenia z pojÚciem bank
ma ponad 29% ankietowanych. NajczÚĂciej sÈ to osoby korzystajÈce z usïug banku
(dysponujÈce rachunkiem bankowym i kartÈ pïatniczÈ). Negatywne skojarzenia
zbbankiem ma ok. 10% ankietowanych – 80% z nich deklaruje, ĝe byïo wiÚcej niĝ raz
w banku, ale jednoczeĂnie poïowa z nich nie ma ani rachunku ani karty pïatniczej,
przy tym 73% uwaĝa powiedzenie „pewne jak w banku” za nieaktualne. WiÚkszoĂÊ
ankietowanych, tj. 60,4%, ma skojarzenia z bankiem obojÚtne.
Tylko 12% ankietowanych licealistów uznaïo bank za instytucjÚ zdecydowanie
przyjaznÈ mïodym ludziom (odpowiedzi tak), a za bardziej przyjaznÈ niĝ nieprzyjaznÈ 44% (odpowiedzi raczej tak) (por. rysunek 7).
Rysunek 7. Struktura odpowiedzi na pytanie, czy uwaĝasz bank
zabinstytucjÚ przyjaznÈ mïodym ludziom, uwzglÚdniajÈca rodzaj skojarzenia
zbbankiem
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Co drugi ankietowany, który miaï negatywne skojarzenia z pojÚciem bank, uznaï
go za instytucjÚ nieprzyjaznÈ mïodym ludziom. JednoczeĂnie zdecydowanie lepiej
oceniajÈ przyjaznoĂÊ banku osoby, które majÈ pozytywne i obojÚtne skojarzenia
zb bankiem, a nadto korzystajÈ z usïug banków. Wobec tych ostatnich nie moĝna
jednak stwierdziÊ, czy korzystanie z usïug byïo przyczynÈ dobrej opinii, czy teĝ
dobra opinia skïoniïa do korzystania z usïug banków.
Ankietowanym bank kojarzy siÚ przede wszystkim ze Ăwiadczonymi usïugami
– moĝliwoĂciÈ zaciÈgniÚcia kredytu/poĝyczki oraz ïatwym dostÚpem do Ărodków
pieniÚĝnych (por. rysunek 8).
Natomiast w diagnozie spoïecznej – w wyodrÚbnionej grupie spoïeczno-zawodowej – uczniowie
i studenci – zaufanie do banków deklarowaïo 36,2% ankietowanych – w tym 3,5% deklarowaïo
duĝe zaufanie, a 32,7% – umiarkowane. Podobne wyniki uzyskano w trzech innych grupach:
emeryci i renciĂci, bezrobotni oraz bierni zawodowo. Diagnoza Spoïeczna 2015…, op. cit.,
s.b83–84.
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Rysunek 8. Rodzaj skojarzeñ z pojÚciem bank i ich czÚstotliwoĂÊ (w %)
Nieuczciwość
Lichwa
Prestiż zawodu bankowca
Agresywna reklama
Wysokie koszty usług
Chciwość
Zaufanie
Niezrozumiałe dla klienta praktyki
Uczciwość
Wysokie zarobki
Bezpieczeństwo
Przewaga nad klientem
Szybkie realizowanie transakcji
Zyskowność
Łatwy dostęp do środków pieniężnych
Możliwość zaciągnięcia kredytu/pożyczki

25,0
31,8
36,5
39,2
45,3
47,3
52,7
57,4
60,8
62,8
68,9
73,7
81,1
81,1
91,2
94,6

½ródïo: opracowanie wïasne.

Waĝne dla bankowców moĝe byÊ to, tylko co drugiemu respondentowi bank
kojarzy siÚ z zaufaniem, podobnie jak z niezrozumiaïymi praktykami dla klienta
i chciwoĂciÈ. Uczniowie niekorzystajÈcy z usïug banku nieco czÚĂciej niĝ pozostali
kojarzyli bank z takimi okreĂleniami, jak:
Y moĝliwoĂÊ zaciÈgniÚcia kredytu/poĝyczki – 96,2%,
Y zyskownoĂÊ – 92%,
Y niezrozumiaïe dla klienta praktyki – 69%,
Y wysokie koszty usïug – 54,9%,
Y chciwoĂÊ – 49%
Y agresywna reklama – 41,2%,
Y nieuczciwoĂÊ – 33,3%.
Nie dziwi wysoka pozycja zyskownoĂci w opinii o banku – zarówno z nauki
historii, lektur czy filmów, jak i wspóïczesnych doniesieñ medialnych, sektor bankowy wypracowuje od lat duĝe zyski – rokrocznie okreĂlane wrÚcz jako rekordowe.
Jednak, gdy wprowadziÊ kryterium korzystania z usïug banku, czÚstotliwoĂÊ odpowiedzi tworzÈcych relatywnie korzystniejszy wizerunek banków jest zdecydowanie
wiÚksza.
Mimo ĝe ponad poïowie ankietowanych bank kojarzy siÚ z wysokimi zarobkami, a 36,5% z prestiĝem zawodu bankowca, to chciaïoby w nim pracowaÊ zaledwie
4% ankietowanych. 65,8% zdecydowanie nie chciaïoby pracowaÊ w banku, a nie
wyklucza takiej moĝliwoĂci – 30,2%. ZaĂ ankietowani, którzy zadeklarowali chÚÊ
pracy w banku, to same kobiety, gïównie uczennice klasy I, nie majÈce negatywnych skojarzeñ ze sïowem „bank” i uwaĝajÈce bank za przyjazny mïodym ludziom.
Ale zaskakujÈce jest, ĝe ponad 83% z nich nadmiar pieniÚdzy zainwestowaïaby na
gieïdzie. Na maïÈ atrakcyjnoĂÊ pracy w banku wpïyw ma nie tylko postrzeganie
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banku, ale takĝe samej pracy, która mïodym ludziom moĝe kojarzyÊ siÚ z wykonywaniem czynnoĂci bardziej technicznych niĝ rozwojowych czy kreatywnych. Dla
bankowców nie sÈ to optymistyczne informacje, gdyĝ w przyszïoĂci moĝe okazaÊ
siÚ, ĝe liczba kandydatów do pracy nie pozwoli im na wybór tych najlepszych.

PODSUMOWANIE
Analiza odpowiedzi i zgromadzonych podczas badania informacji pozwoliïa na
rozpoznanie zachowañ finansowych licealistów, ich wiedzy na temat dziaïalnoĂci
banków, a takĝe ogólnej opinii o bankach. Potwierdzono wniosek wynikajÈcy zbporównywalnych ogólnopolskich badañ, a dotyczÈcy zaleĝnoĂci miÚdzy korzystaniem
z usïug bankowych a opiniÈ na temat banków. Ankietowani, którzy osobiĂcie korzystali z usïug bankowych, oceniali bank lepiej niĝ pozostali. Potwierdzono równieĝ wniosek, ĝe najwiÚkszy wpïyw na postrzeganie banków – oprócz wïasnych
doĂwiadczeñ – wywiera najbliĝsze otoczenie, najczÚĂciej rodzina i przyjaciele. Nie
mniej jednak wyraěnie widoczny jest równieĝ wpïyw na opiniÚ ankietowanych doniesieñ medialnych.
Ankietowanych charakteryzujÈ takĝe typowe dla mïodych ludzi zachowania.
DotyczÈ one miÚdzy innymi stosunku do pieniÚdzy. Deklaracje badanych licealistów na temat skïonnoĂci do oszczÚdzania wskazujÈ, ĝe sÈ one raczej niewielkie.
W badanej grupie nie sprzyja temu przede wszystkim zapewniona przez rodziców
stosunkowo duĝa dostÚpnoĂÊ Ărodków finansowych. Ponadto doĂÊ wyraěne jest instrumentalne traktowanie pieniÈdza – jako Ărodka do zaspokajania potrzeb czy
speïniania przyjemnoĂci. W Ăwietle informacji respondentów o ich pozaszkolnej
aktywnoĂci moĝe to ĂwiadczyÊ raczej o skupianiu siÚ licealistów na pozyskaniu,
wbtym zarobieniu pieniÚdzy na swoje bieĝÈce potrzeby, niĝ na oszczÚdzaniu.
AktywnoĂÊ finansowa ankietowanych róĝni siÚ w zaleĝnoĂci od rocznika. W zakresie ěródeï finansowania wydatków wystÚpujÈ widoczne róĝnice miÚdzy uczniami
klas I i klas III, w przypadku korzystania z usïug bankowych zróĝnicowanie dotyczy rodzaju rachunków, kart bankowych, a takĝe preferencji lokowania nadwyĝek
pieniÚĝnych. Wyniki w zakresie korzystania z usïug bankowych oraz wiedzy na
temat dziaïalnoĂci bankowej pozytywnie wyróĝniajÈ badanych licealistów na tle
porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich, co stosunkowo ïatwo wytïumaczyÊ charakterystykÈ statusu spoïeczno-ekonomicznego uczniów badanego liceum.
PodejĂcie licealistów do banków jest bardzo pragmatyczne – zwracajÈ gïównie
uwagÚ na przydatnoĂÊ oraz dostÚpnoĂÊ usïug, a zdecydowana mniejszoĂÊ z nich ma
emocjonalny charakter. Bank jest postrzegany jako jeden z wielu usïugodawców
na rynku, który oferuje usïugi finansowe, a nie podmiot szczególny, który wymaga
innego traktowania. Natomiast kategoria bezpieczeñstwa w odniesieniu do banków pojmowana jest bardzo wÈsko – jako zabezpieczenie przed kradzieĝÈ pieniÚdzy
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lub teĝ danych osobowych. Niezbyt duĝe zainteresowanie ze strony banków juĝ
pozyskanymi najmïodszymi klientami i ich potrzebami znajduje wyraz w neutralnej ocenie przyjaznoĂci banku mïodym ludziom. Wreszcie na tle obowiÈzujÈcych
zasad gwarantowania depozytów podkreĂliÊ trzeba, ĝe w przypadku bankructwa
banku respondenci czyniÈ odpowiedzialnymi za zwrot pieniÚdzy deponentom jego
wïaĂcicieli.

Streszczenie
Opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wĂród
uczniów Liceum OgólnoksztaïcÈcego im. Stefana Batorego w Warszawie, a dotyczÈcego ich opinii i stosunku do banków. Odpowiedzi analizowano z punktu widzenia
preferencji i dziaïañ finansowych respondentów, a takĝe wiedzy o bankach i ich
dziaïalnoĂci. Uzyskane wyniki – gdy byïo to moĝliwe – odniesiono do wyników
ogólnopolskich badañ w tym zakresie (dla grupy wiekowej 15–24 lata lub grupy spoïeczno-zawodowej uczniowie i studenci). Na podstawie analizy odpowiedzi
stwierdzono, ĝe wyniki uzyskane w zakresie korzystania z usïug bankowych oraz
wiedzy na temat dziaïalnoĂci bankowej pozytywnie wyróĝniajÈ ankietowanych licealistów na tle porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich. Potwierdzono
takĝe zaleĝnoĂÊ miÚdzy osobistym korzystaniem z usïug bankowych a lepszÈ opiniÈ
na temat banków, jak równieĝ duĝy wpïyw najbliĝszego otoczenia (rodziny, przyjacióï) na ogólnÈ opiniÚ o bankach. Respondenci bardzo wÈsko traktujÈ bezpieczeñstwo wbdziaïalnoĂci banków, a za zwrot depozytów w przypadku upadïoĂci banku
czyniÈ odpowiedzialnymi jego wïaĂcicieli.
Sïowa kluczowe: sektor bankowy, mïodzieĝ licealna, zaufanie do banków, zachowania finansowe mïodzieĝy, 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 betweenbpersonal 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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