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Wst p

. cope with unexpected inancial 

Obszary wiejskie Jako  ycia, ka-
pita  spo eczny, ubóstwo i wykluczenie spo eczne w Polsce Sytuacja spo-
eczno ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2011, zró nicowanie wie –miasto

Ubóstwo w Polsce w wietle bada  GUS
Poor economics Better 

choices to reduce poverty Understanding pov-
erty Psychology and Development 
Economics Behavioral Economics and its Applications

Scarcity. The true cost of 
not having enough A behavioral-
economics view of poverty

Behavioral economics and marketing in aid of decision making among the poor



shocks

S owniku Poprawnej Polszczyzny shocks
Wielki s ownik poprawnej polszczyzny PWN

Finance and the Good Society

Polak w wiecie inansów
Edukacja inansowa i inkluzja 

bankowa w realizacji koncepcji silver economy
Poor economics op. cit. Phishing for Phools: 

The Economics of manipulation and Deception
Measuring inancial capability: a new instrument and results from low- 

and middle-income countries

Reinforcing Households’ Capabilities as a Way to Reduce Vulnerability and Prevent Poverty in 
Equiable Terms The Capability Approach: Concepts, measures 
and Applications

Better choices to reduce op. cit.



1.  Problem niestabilno ci inansowej gospodarstw domowych 
na obszarach wiejskich – przegl d literatury 

vulnerability to poverty

A Capability Approach for Of icial German Poverty and Wealth Reports: Concep-
tual Background and First Empirical Results

Development As Freedom
Ubóstwo i nierówno ci spo eczne. Teoria i praktyka pomiaru

Reinforcing Households’ op. cit.
A Capability Approach op. cit.

Poor economics op. cit.
Socjologia wsi polskiej

Polska wie  i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian
Wielofunkcyjno  rolnictwa. 

Kierunki bada , podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne



capacity to cope

The Idea of Justice Liquid-
ity Constraints and Imperfect Information in Subprime Lending

Financially fragile households: evidence and impli-
cations

Financially op. cit.
Poor economics op. cit.

Finance and the Good op. cit.



Institutional determinants of saving: implications for low-income house-
holds and public policy

Zachowania oszcz dno ciowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determi-
nanty, model

Oszcz dzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce
Behavioral economics... op. cit.

Psychology and Development op. cit.
The Shape of Temptation: Implications for the Economic Lives of the Poor.

Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej

Ulysses Unbound
Development As op. cit.

The Shape of Temptation op. cit. The psychology 
and behavioural economics of poverty

Rationality and freedom
Wykluczeni. Wymiar spo eczny, materialny i etniczny

Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationali-



2.  Metody oceny strategii radzenia sobie 
z nieoczekiwanymi wstrz sami inansowymi 
– przegl d literatury

inancial capabilities

Diagnoza Spo eczna Badanie kondycji i bud etów gospodarstw domowych Badanie 
nastrojów ekonomicznych ludno ci

ty Reason and Rationality

Institutional determinants op. cit.
A behavioral-economics op. cit.

Behavioral economics op. cit.
Ekonomika i inanse gospodarstw domowych

wiadomo  ekonomiczna i spo eczna jako determinanta kondycji ekonomicznej go-
spodarstw domowych na tle bada  (wtórnych i pierwotnych) Bankructwa go-
spodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spo eczna

Edukacja i wiadomo  inansowa
Edukacja inansowa op. cit.

Financial capability – zdolno  zarz dzania inansami osobistymi

Measuring Financial Capability: An Exploratory Study

Adult Financial Capability Framework



Survey of 
Financial Capability

Canadian Financial Capability Survey Financial Know-
ledge Survey

Diagnoza Spo eczna

Financially fragile op. cit.
Initial Findings from the 2009 Canadian Financial 

Capability Survey
ANZ-Retirement Commission Finan-

cial Knowledge Survey

Measuring Financial Capability op. cit.

Edukacja i wiadomo ci op. cit. Porównanie wyników 
bada  ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r.



Zwy-
czaje p atnicze Polaków

Bankructwa 
gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spo eczna Mo-
dele zachowa  konsumentów na rynku us ug inansowych
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach inansowych

Polak w wiecie op. cit. Wykluczenie inansowe i narz dzia 
jego ograniczania Finanse 
osobiste. Zachowania, Produkty, Strategie

Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland

Wykluczenie inansowe w Polsce i mo liwo ci przeciwdzia ania
Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys: A First In-

ternational Comparative Analysis

Assessing Financial Literacy in 12 Countries An OECD Pilot Exer-
cise

Global Financial Devel-
opment Report 2014 Financial Inclusion

Framework for the Development op. cit.
Global Financial Development Report 2014 Financial Inclusion

Initial Findings op. cit.

TNS Global Economic Crisis Survey



snowball sampling

Edukacja i wiadomo ... op. cit.
Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa

Mo liwo ci i bariery rozwoju regionu



3. Wyniki bada  w asnych 

Tabela 1. Procentowy udzia  odpowiedzi z poszczególnych pyta  opisuj cych reakcj  
na wstrz sy inansowe 

Pytanie Liczba Procent 
wa nych

1. Gdy ko czy si  gotówka w trakcie miesi ca, sk d 
bierzesz rodki? (5 najcz stszych odpowiedzi)

2. Gdy pojawia si  nieoczekiwany wydatek w wysoko ci 
1 500 z  w trakcie miesi ca, sk d bierzesz rodki? 
(5 najcz stszych odpowiedzi)



Pytanie Liczba Procent 
wa nych

3. Gdy pojawia si  nieoczekiwany wydatek w wysoko ci 
15 000 z  w trakcie miesi ca, sk d bierzesz rodki? 
(5 najcz stszych odpowiedzi)

desirable

Diagnoza Spo eczna

Financially fragile... op. cit.

Tabela 1 – cd.



Financially... op. cit.
Saving: A Cross-National Perspective

Life-Cycle Savings and Public Policy: A Cross-National Study in Six Countries

Financially... op. cit.
Podstawy nauki inansów Oszcz dzanie i in-

westowanie... op. cit. Sk onno  Polaków do oszcz dzania w wietle inansów beha-
wioralnych



high frequency savings

Behavioral economics... op. cit.
Saving and Liquidity Constraints

Understanding Consumption
Financially fragile... op. cit.



phishing for phools
phish

phool

Financially fragile... op. cit.
Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spo eczna

Financially fragile... op. cit.
Phishing for Phools: The Economics of manipulation and Deception



Tabela 2. Statystyki opisowe dla sposobów radzenia sobie z wstrz sami inansowymi 
ze wzgl du na zmienn  grupuj c  wiedz  inansow

Zmienne 
demogra iczne

1. Gdy 
ko czy si  
gotówka 
w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki? 

2. Gdy 
pojawia si  

nieoczekiwa-
ny wydatek 

w wysoko ci 
1 500 z  

w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki?

3. Gdy 
pojawia si  
nieoczeki-

wany wyda-
tek w wy-

soko ci 
15 000 z  
w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki?

Gdy ko -
czy si  

gotówka 
w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki?

Gdy po-
jawia si  
nieocze-
kiwany 

wydatek 
w wy-

soko ci 
1 500 z  

w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki?

Gdy po-
jawia si  
nieocze-
kiwany 

wydatek 
w wy-

soko ci 
15 000 z  
w trakcie 
miesi -
ca, sk d 
bierzesz 

rodki?



Tabela 3. Korelacje pomi dzy trzema strategiami radzenia sobie z wstrz sami inansowymi 
(korelacje R Spearmana)

Para zmiennych 
(jako numery)

N 
wa nych

R 
Spearman T(N–2) P



akrasia, 

Tabela 4. Korelacje pomi dzy trzema strategiami radzenia sobie z wstrz sami inansowymi 
a cechami demogra icznymi (korelacje R Spearmana)

Para zmiennych 
(strategie jako numery)

N wa -
nych

R 
Spearman T(N–2) P

Poor economics... op. cit.
Sour Grapes... op. cit.

The Idea... op. cit.
Strategie yciowe mieszka ców wsi w obliczu trudno ci zaspokojenia rozbudzonych aspi-

racji. Inwestycje, Konsumpcja, rezygnacja Jednostkowe i spo eczne zasoby wsi



Metodologia inansów
Ubóstwo i wykluczenie spo eczne. Badania, me-

tody i wyniki Wykluczeni.... op. cit. Wokó  
zagadnie  ubóstwa i bogactwa

Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdzia anie
Konsumpcja a wzrost gospodarczy
Global Financial Development Report 2014 Financial Inclusion

Polak w wiecie inansów... op. cit. Transformacja ekonomiczna w umys ach 
i zachowaniach Polaków

Measuring inancial... op. cit.
Financial capability in low- and middle-income countries: measurement and evaluation



Tabela 5. Korelacje pomi dzy trzema strategiami radzenia sobie z wstrz sami inansowymi
a wybranymi postawami i zachowaniami inansowymi (korelacje R Spearmana)

Para zmiennych 
(strategie jako numery) N wa nych R 

Spearman T(N–2) P

Podsumowanie



default options

Better choices to reduce... op. cit. Psychology and Development... op. 
cit. Poor economics... op. cit. The Financial... op. cit.

Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving

Psychology and Development... op. cit.

A behavioral-economics... op. cit.

The Financial Diaries. How American Families Cope in a World of Uncertainty

Economics and Identity



ability to repay

Streszczenie

S owa kluczowe:

Abstract

Key words:

The Financial... op. cit.
G2o High-Level Principles on Financial Consumer Protection

A Fragile Balance: Emergency Savings and Liquid Resources for Low-Income 
Consumers
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Better choices to reduce poverty
Understanding poverty

Psychology and Development Economics
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Measuring Financial Capability: An Exploratory Study

Porównanie wyników bada  ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez 
NBP w 2006 i 2009 r. Narodowy Bank Polski
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Understanding Financial Capability in Canada

G2o High-Level Principles on Financial Consumer Protection

Sk onno  Polaków do oszcz dzania w wietle inansów behawioralnych

Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee 
Saving

Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion

Financial capability – zdolno  zarz dzania inansami osobistymi



Za cznik nr 1
Tabela 1. Wybrane sposoby oceny strategii radzenia sobie z nieoczekiwanymi 
wstrz sami inansowymi

National Financial 
Capability Study

Survey of 
Financial 
Capability

Survey of Financial 
Capability

Diagnoza 
spo eczna 

Pytania 
zadawane 
respon-
dentom



National Financial 
Capability Study

Survey of 
Financial 
Capability

Survey of Financial 
Capability

Diagnoza 
spo eczna 

Rodzaje 
strategii 
do wy-
boru dla 
respon-
dentów

Dla pytania 1: Dla wszystkich 
pyta :



National Financial 
Capability Study

Survey of 
Financial 
Capability

Survey of Financial 
Capability

Diagnoza 
spo eczna 

Dla wszystkich 
poza punktem 4: 

Dla pytania 2 i 3: 
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