Kieszonkowe
w Polsce w liczbach

Ile % rodziców w Polsce
deklaruje, że daje
kieszonkowe swoim dzieciom?

21%

79% Tak, daję
21% Nie daję

79%

Jak często dzieci w Polsce
otrzymują kieszonkowe?
Raz na miesiąc

Część osób, które deklarują,
że dają kieszonkowe, nie wie jak
często to robi, nie wie jaką kwotę
lub twierdzi, że kieszonkowe daje
nieregularnie. Po eliminacji
takich wypowiedzi średni
odsetek rodziców, którzy dają
kieszonkowe wynosi 65%.

48%

Raz na dwa tygodnie
13%

Raz na tydzień
21%

Codziennie
2%

Mamy inny system
2%

Dostaje je nieregularnie
- od czasu, do czasu
14%

Ile kieszonkowego dostają
dzieci w Polsce?
Czy starsze dzieci dostają więcej?

25%

20%

18%

9%

6%

8%

6%

4%

3%

1-9 zł

10-19 zł

20-29 zł

40-49 zł

30-39 zł

50-59 zł

60-99 zł

100-199 zł

200 zł
i więcej

MEDIANA:
70 zł miesięcznie

Dzieci
6-10 lat

Dzieci
3-5 lat

50zł

20zł

Dzieci
11-13 lat

Dzieci
14-16 lat

Dzieci
17-18 lat

80zł

100zł

100zł

Wysokość kieszonkowego jest skorelowana
z wiekiem i zwiększa się u starszych dzieci.

Jak rodzice ustalają
wysokość kieszonkowego?

Bo chciałem/-am, aby uczyło się samodzielnie
dysponować pieniędzmi

Bo rówieśnicy dostają kieszonkowe
23%

50%

Bo chciałem/-am, aby poznało wartość pieniądza
46%

Bo bardzo tego chciało / prosiło o to
23%

Aby nauczyć je odpowiedzialności

Bo brat lub siostra dostaje

42%

17%

Bo daje to możliwość nauki planowania
wydatków i oszczędności

To system motywacji do wykonania
codziennych obowiązków

36%

15%

Bo to nauka przedsiębiorczości

Jako nagroda

29%

9%

Czy zdarza Ci się dawać
dodatkowe pięniądze za dobre oceny?

4,4%

Bardzo często

49,2%

46,4%

Nigdy lub bardzo rzadko

Od czasu
do czasu

Blisko połowa rodziców, przyznaje że dobra
ocena w szkole sprawia, że dają swoim
dzieciom ekstra wypłaty poza kieszonkowym.

Im szybciej, tym lepiej
Kiedy należy zacząć edukację ﬁnansową
dzieci wg rodziców?
0-2 lata

10-13 lat

2%

19%

14-16 lat

3-5 lata

5%

29%

72%

6-9 lat

16-18 lat
1%

43%

w ogóle - ta wiedza sama
przyjdzie z czasem

powyżej 18 roku życia
0%

1%

Blisko ¾ rodziców jest zdania, że edukację ﬁnansową dzieci
powinno się rozpocząć na przełomie wieku przedszkolnego
i wczesnoszkolnego.

Kto jeszcze poza rodzicami
daje pieniądze dzieciom?

78%

Dziadkowie

Bliscy znajomi rodziców
np. rodzice chrzestni, dalsi krewni

53%

Za moją zgodą zatrzymuje
resztę z zakupów

18%

Od dalszych krewnych

17%

Samo zarabia wykonując proste
prace poza domem

15%

Otrzymuje pieniądze za wykonywanie
różnych prac domowych

11%

Czasem zatrzymuje resztę z zakupów
nie pytając mnie o zgodę

2%

Inne źródło

2%

Dzieci, bez względu na wiek, bardzo często
otrzymują dodatkowe pieniądze od innych
osób poza rodzicami.

W jakiej formie dzieci
otrzymują kieszonkowe?

74%
Gotówka

23%
Przelew
na konto
3%
Blik

Czy rodzice wiedzą na co dzieci
wydają swoje pieniądze?

Zawsze wiem - mam nad tym pełną kontrolę
39%

Raczej tak - zwykle wiem, co kupuje, na co
wydaje pieniądze
41%

Różnie z tym bywa - czasem wiem, czasem nie
16%

Raczej nie wiem - moje dziecko ma dużą swobodę
1%

Zdecydowanie nie, to sprawa dziecka
3%

4%

80%

WIEM

NIE WIEM

Metodologia badania
Badanie jakościowo-ilościowe zrealizowane dla BNP Paribas przez
Difference
Badanie ilościowe
(CAWI, rodzice dzieci w wieku 0-18 lat, N=1000, realizacja ankiet
4-8.12.2021);
Badanie jakościowe (12 IDI z rodzicami deklarującymi dawanie
kieszonkowego, realizacja 15-20.2021).

