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WPROWADZENIE        „Inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki” - B. Franklin 

 

W XXI wieku trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa nie posiadającego 

umiejętności czytania oraz pisania.  By prosperować współczesne społeczeństwa potrzebują 

jednak o wiele więcej. Każdego dnia miliony ludzi podejmuje decyzje finansowe, których 

skutki niejednokrotnie prowadzą do znaczących strat zarówno z perspektywy 

indywidualnej, rodzinnej, jak również całego społeczeństwa i gospodarki. 

 

Globalne badania nie pozostawiają złudzeń — żyjemy w czasach wszechobecnego braku 

świadomości ekonomiczno-finansowej. Jedynie 33% dorosłych osób na świecie posiada 

podstawową wiedzę z tego zakresu, co oznacza, że ok. 3,5 mld pełnoletnich nie rozumie 

podstawowych pojęć finansowych1. Na tym tle Polska nie jest „zieloną wyspą”. Poziom 

wiedzy z zakresu ekonomii i finansów w Polsce jest stosunkowo niski, również  

w porównaniu z innymi krajami o podobnym stopniu rozwoju. Co więcej, Polacy  

w rankingach wypadają jeszcze gorzej w odniesieniu do zachowań oraz nawyków w tej 

sferze życia. 

 

Przyswajanie wiedzy ekonomiczno-finansowej jest drogą, która powinna trwać przez 

całe życie. Co więcej, droga ta powinna być wspierana w sposób ciągły na wszystkich 

etapach życia, w szczególności na etapie szkolnictwa obowiązkowego. Obecnie w polskim 

systemie szkolnictwa przewidzianych jest jedynie 60 godzin lekcyjnych (mniej niż dwa 

dni) zajęć związanych z ekonomią oraz finansami w ciągu 12 lat edukacji2.  

To zdecydowanie za mało, żeby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które powinny 

przygotować młode osoby do prawidłowego podejmowania decyzji finansowych i wejścia  

w dorosłość. 

 

Badania wskazują, że edukacja w zakresie ekonomii i finansów powinna zaczynać się  

od najmłodszych lat, pozwalając młodym osobom zdobyć niezbędną wiedzę, umiejętności 

oraz nabrać odpowiednich nawyków w odniesieniu do pieniędzy. Świadomość ekonomiczno-

finansowa kształtowana w początkowych latach życia może mieć znaczący, pozytywny 

wpływ na zachowanie oraz skuteczność podejmowanych decyzji odnoszących się do sfery 

finansowej3.  

 

Celem raportu jest przedstawienie rekomendacji zmian w systemie szkolnictwa 

obowiązkowego w celu podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej młodych 

Polaków. Jest ona istotnym elementem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego  

i gospodarczego Polski. Dlatego też rozpoczęcie zmian od poprawy systemu edukacji 

obowiązkowej jest efektywne poprzez oddziaływanie na szeroką skalę, kładąc 

odpowiednie fundamenty pod dalsze działania mające na celu poprawę świadomości 

ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa. 

                                                             
1 Klapper L., Lusardi A., van Oudheusden P., Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor’s 
services; Global financial literacy survey, 2015. 
2 Szczegóły opis znajduje się w rozdziale 3; 12 lat szkolnictwa obowiązkowego przy założeniu 8-letniej szkoły 
podstawowej i 4-letniego liceum. 
3 Lusardi A., Mitchell O.S., The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, [w:] „Journal  
of Economic Literature”, 2014; APEC Guidebook on Financial and Economic Literacy in Basic Education, Human 
Resources Development Working Group, 2014. 
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1. ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA POLAKÓW 
 

 

 

Kluczowe tezy rozdziału: 

 

▪ Świadomość ekonomiczno-finansowa składa się z trzech współistniejących ze sobą 

elementów: wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw. 

▪ Globalne badania świadomości finansowej przeprowadzone przez S&P oraz OECD 

uwidaczniają powszechny problem niskiej świadomości ekonomiczno-finansowej 

wśród Polaków. 

▪ Badania krajowe potwierdzają te wnioski, jednocześnie obrazując niewielką 

poprawę sytuacji w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat. 

▪ Szkoła nie jest istotnym źródłem pozyskiwania wiedzy z zakresu ekonomii, 

finansów i gospodarki. 

▪ Młodzi Polacy cechują się niższą wiedzą ekonomiczną niż pozostałe grupy 

wiekowe, jednocześnie przeceniają własne kompetencje w tym zakresie. 

▪ Dla wielu młodych Polaków pierwsze poważne decyzje finansowe zakończyły się 

problemami, które mogą rzutować na ich dalsze życie.  

▪ Poszerzanie swojej wiedzy ekonomiczno-finansowej w największym stopniu 

pozytywnie koreluje z jej subiektywną oceną, dlatego pojawia się  potrzeba 

budowania solidnych fundamentów wiedzy, umiejętności oraz właściwych nawyków 

na etapie szkolnictwa obowiązkowego, które skłaniałyby do nauki przez całe życie. 

 

 

1.1 Pojęcie świadomości ekonomiczno-finansowej 

 

W literaturze naukowej wykorzystuje się pojęcie świadomości finansowej (ang. financial 

literacy), które oznacza połączenie wiedzy, umiejętności, zachowań oraz postaw 

niezbędnych w celu podejmowania decyzji finansowych i prowadzących  

do osiągnięcia indywidualnego finansowego dobrobytu4.  

 

 

 

                                                             
4 Zob. OECD/INFE, High-level principles on national strategies for financial education, 2012; W wielu opracowaniach 
stosowane pojęcie “świadomość finansowa” odnosi się również do ekonomii. Częstsze zastosowanie terminu 
świadomości finansowej wynika z odnoszenia się do świadomości, głównie w zakresie podejmowania decyzji 
finansowych. 
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W niniejszym opracowaniu został zastosowany termin odnoszący się do świadomości 

ekonomiczno-finansowej, który składa się z trzech współistniejących elementów: 

▪ Wiedza — znajomość wraz ze zrozumieniem pojęć i mechanizmów odnoszących się 

do funkcjonowania gospodarki (ekonomia) oraz gromadzenia, podziału  

i wydatkowania zasobów pieniężnych (finanse), 

▪ Umiejętności — praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w podejmowanych 

decyzjach, 

▪ Zachowania i postawy — przyjęcie odpowiedniego nastawienia do dzielenia się, 

pogłębiania oraz przede wszystkim wykorzystywania wiedzy i umiejętności przez całe 

życie5. 

 

Schemat 1. Elementy składowe świadomości ekonomiczno-finansowej 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie rekomendacji OECD (2005, 2013) oraz Komisji Wspólnot Europejskich 

(2007). 

 

1.2 Niski poziom świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków 

 

Globalne badanie poziomu świadomości finansowej przeprowadzone przez agencję 

Standard & Poor’s (S&P) w 2014 roku, które obejmowało ponad 150 tys. osób z ponad 140 

krajów, ukazało wszechobecny problem braku świadomości ekonomiczno-finansowej6. 

Według szacunków jedynie 33% dorosłych osób na świecie posiada podstawową wiedzę  

z tego zakresu. Oznacza to, że ok. 3,5 mld dorosłych osób nie rozumie podstawowych 

pojęć finansowych, co przekłada się na podejmowanie decyzji finansowych bez pełni 

świadomości wpływu tych decyzji na dalsze życie7.  

 

W Polsce jedynie 42% badanych Polaków zostało zakwalifikowanych jako osoby 

cechujące się świadomością ekonomiczno-finansową, co uplasowało Polskę na  

40 pozycji na 148 badanych państw. Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 50%, 

podczas gdy kraje skandynawskie osiągnęły ten wskaźnik na poziomie ok. 70%. Polska na 

tle krajów o zbliżonym poziomie zamożności, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej, 

cechuje się jednym z niższych wskaźników.  

                                                             
5 Zgodnie z powiedzeniem Dave Ramsey’a: 80% sukcesu w zarządzaniu pieniędzmi zależy od wyrobienia 
odpowiednich zachowań i posiadania właściwych wartości, a pozostałe 20% to wiedza, która jest niezbędna,  
aby zrozumieć pewne zależności. 
6 Klapper L., A. Lusardi A., van Oudheusden P., Financial Literacy…, op. cit. 
7 Ze względu na brak wiedzy ekonomiczno-finansowej znacząca część osób może nie tylko podejmować błędne 
decyzje, ale również nie podejmować ich wcale, co również wiąże się z kosztem alternatywnym (utraconymi 
korzyściami); W badaniu bycie świadomym finansowo oznaczało wskazanie poprawnej odpowiedzi na co najmniej  
3 z 4 tematów - przykładowe pytanie z badania S&P: „wyobraź sobie, że musisz pożyć 100 PLN na rok. Jaką kwotę 
bardziej opłaca Ci się oddać: 105 PLN czy 100 PLN + 3% odsetki (rocznie)?; Opis metodologii badania wraz  
z pytaniami jest dostępny pod http://gflec.org/sp-global-finlit-survey-methodology/, [dostęp: sierpień 2017]. 
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Poziom wiedzy w zakresie ekonomii i finansów w Polsce jest mniejszy niż wynikałoby 

to z relatywnego stopnia rozwoju polskiej gospodarki na tle innych krajów. 

 

Wykres 1. Odsetek osób cechujących się świadomością finansową w UE wg badania S&P 

 
Źródło: Klapper L., Lusardi A., van Oudheusden P., Financial Literacy…, op. cit. 

 

Według innego badania świadomości finansowej, przeprowadzonego na szeroką skalę przez 

OECD i obejmującego ponad 51 tys. dorosłych osób z 30 krajów (w tym 17 należących do 

OECD), Polska uplasowała się na ostatnim miejscu8. Wyniki raportu nie pozostawiają 

złudzeń, Polacy cechują się relatywnie niewielką wiedzą ekonomiczno-finansową, 

jednocześnie jeszcze gorzej radzą sobie z odpowiednimi zachowaniami i postawami  

w tej sferze życia.  

 

Obok globalnych badań prezentowanych przez S&P oraz OECD problem niskiej 

świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków prezentują również badania przeprowadzone 

wyłącznie w Polsce m.in. przez Narodowy Bank Polski (NBP)9, Fundację Kronenberga 

działająca przy Citi Handlowym10 oraz Instytut Wolności i Raiffeisen Polbanku11.  

 

Raport NBP „Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków” podkreśla brak 

znaczących zmian w poziomie wiedzy ekonomicznej Polaków na przestrzeni lat 2012–

2015. Średnia poprawnych odpowiedzi w teście przeprowadzonym przez NBP wyniosła 

10,1pkt. w 2015 r. w stosunku do 10pkt. w 2012 r (przy maksymalnych 20 pkt. do uzyskania). 

Polacy w badaniu mało optymistycznie ocenili swoją wiedzę z ekonomii i finansów — 51% 

respondentów wskazało, że ich wiedza jest poniżej średniej. 

                                                             
8 OECD/INFE, International survey of adult financial literacy competencies, 2016; Respondenci w badaniu odpowiadali 
na ten sam zestaw pytań mierzących 3 elementy: poziom wiedzy, zachowania oraz postawy odnoszące się do sfery 
finansowej. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania wynosił 21 punktów, z czego 7 za wiedzę, 9 za zachowanie oraz 
5 za postawy. Najwyższy osiągnięty wynik wyniósł niecałe 15 punktów (71%), podczas gdy polscy respondenci 
uzyskali 11,6 punktów (55%).  
9 Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji  
i Wydawnictw NBP, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, 2015. 
10 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Badanie Postawy Polaków wobec finansów, wrzesień 2015; Fundacja 
Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Think!, Badanie Postawy Polaków wobec finansów, wrzesień 2016. 
11 Instytut Wolności, Raiffeisen Polbank, Raport Stan wiedzy ekonomicznej Polaków, raport opracowany na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Millward Brown, lipiec 2014. 
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Jak wynika z raportu NBP, Polacy zdają sobie sprawę, że wiedza z zakresu ekonomii  

i finansów jest potrzebna w życiu codziennym, niestety często uznają ją za mało interesującą 

oraz trudną do zrozumienia. Wyniki tego raportu zdają się potwierdzać, że prawdziwym 

wyzwaniem wszelkich programów edukacyjnych powinno być przedstawienie 

zagadnień ekonomicznych i finansowych w jak najbardziej przystępnej formie oraz 

treści. Blisko ¾ badanych uważa, że kompetencje w badanym zakresie ułatwiają poprawę 

sytuacji materialnej, a także dostrzegają potrzebę powszechnej znajomości podstaw z tego 

zakresu. Jednocześnie na przestrzeni lat 2012–2015 widoczne są pozytywne zmiany  

w odniesieniu do otwartości na edukację ekonomiczną — odsetek osób deklarujących 

potrzebę zwiększenie swojej wiedzy wzrósł z 61% do 67%. 

  

Do najczęściej wykorzystywanych źródeł wiedzy ekonomicznej zostały zaliczone programy 

telewizyjne oraz Internet, co uwidacznia znaczącą lukę w systemie szkolnictwa 

obowiązkowego. Jednocześnie na wynik ten wpływ miał również profil respondentów, 

ponieważ część badanych ze swojej grupy wiekowej (w badaniu wzięli udział mieszkańcy 

Polski w wieku co najmniej 15 lat) mogła nie zetknąć się z tymi zagadnieniami podczas 

swojej edukacji.  

 

Wykres 2. Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki 

 

Respondenci mieli możliwość wskazania maksymalnie 3 źródeł. 

Źródło: Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji 

i Wydawnictw NBP, Stan wiedzy…, op. cit.  

 

Wyniki badania „Postawy Polaków wobec finansów” Fundacji Kronenberga przy Citi 

Handlowym i Fundacji Think! przeprowadzone w 2016 roku pokazują rozbieżność 

pomiędzy wiedzą, a zachowaniami Polaków oraz uwidaczniają bardzo niski odsetek 

Polaków regularnie oszczędzających. 70% badanych osób stwierdziło, że warto 

oszczędzać, jednak tylko 13% regularnie oszczędza. Wśród osób, które regularne 

oszczędzają, 78% rozmawia w domu o finansach (ogółem 63%), 28% inwestuje (ogółem 

9%) oraz 24% odkłada na emeryturę (ogółem 11%). Osoby regularnie oszczędzające 

charakteryzują się wyższą świadomością ekonomiczno-finansową, jednak ich odsetek na 

przestrzeni lat wzrastał powoli. 
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Tymczasem Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków” 

potwierdza wyniki globalnych badań – Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw 

ekonomii. Dotyczy to zarówno podstawowych pojęć ekonomicznych, jak i bardziej złożonych 

terminów. Autorzy raportu podkreślają fakt zaniedbania edukacji ekonomicznej,  

który widoczny jest w momencie podejmowania decyzji finansowych bez niezbędnej wiedzy 

w tym zakresie. Badanie wiedzy ekonomicznej Polaków wykazało również, że Polacy nie 

przywiązują dużej wagi do spraw finansowych i niechętnie podejmują wysiłek dokonania 

obliczeń w celu maksymalizacji indywidualnych zysków. 

 

1.3 Diagnoza świadomości ekonomiczno-finansowej młodych Polaków 

 

Według raportu „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków” młode osoby (15–24 lata) 

charakteryzuje słabsza znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych. Wynika to ze 

zdobywania przez Polaków podstawowej wiedzy ekonomicznej dopiero na rynku pracy. 

Niską świadomość finansową młodych Polaków potwierdzają również dane Rejestru 

Dłużników BIG InfoMonitor12. Dla ponad 567 tys. młodych osób (18–34 lata) pierwsze 

poważne decyzje finansowe zakończyły się problemami, które mogą istotnie wpływać 

na ich przyszłe życie. Osoby te posiadają już 4,6 mld zł zaległych zobowiązań 

pozakredytowych. Jeszcze gorsze są dane dotyczące kredytów, gdzie co ósmy 18–24 latek 

posiadający kredyt, nie radzi sobie z jego spłatą.  

 

Badanie „Życie finansowe młodych Polaków”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Program 

Wsparcia Zadłużonych we współpracy z BIG InfoMonitor pokazuje, że młode osoby nie zdają 

sobie sprawy ze skali problemu i ryzyka, wiążących  się z zaciąganiem zobowiązań 

finansowych. Jak wynika z analiz rzetelności płatniczej przeprowadzonej przez BIK, dziś i 10 

lat temu wśród osób w wieku 18–24 lata, udział osób posiadających kredyty 

przeterminowane (niespłacane ponad 90 dni od planowanego terminu spłaty) zwiększył się 

z 5,3% do 12,1%. W grupie wiekowej 25–34 lata odsetek ten wzrósł z 7,8% do 9%, podczas 

gdy w pozostałych przedziałach wiekowych wystąpiły niewielkie różnice. 

 

Badanie to potwierdziło również znaczne przeszacowanie własnej wiedzy finansowej 

wśród młodych Polaków. Ocenili oni własne kompetencje w zarządzaniu finansami wysoko 

(12%), dobrze (32%) i w stopniu wystarczającym (35%), podczas gdy tylko 18% badanych 

ma świadomość swoich braków. Jednocześnie, aż 69% nie potrafiło poprawnie 

rozszyfrować skrótu RRSO, który jest podstawowym terminem finansowym. Nasuwa 

się również pytanie, jaki odsetek z 31% respondentów, którzy poprawnie rozszyfrowali ten 

skrót, rozumie go oraz potrafi zrobić ze swojej wiedzy użytek. Raport przedstawia jasno 

sytuację młodych, wkraczających w dorosłość Polaków — bagatelizują oni zagrożenia 

trzymają się tradycyjnych wzorców, popełniają błędy poprzednich pokoleń i nie 

nadążają za wyzwaniami współczesności13. 

 

                                                             
12 BIK, Świadomość finansowa — słaby punkt młodych Polaków, kwiecień 2017, https://media.bik.pl/informacje-
prasowe/352565/swiadomosc-finansowa-slaby-punkt-mlodych-polakow, [dostęp: sierpień 2017]. 
13 Ibidem.  
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Z kolei raport dotyczący diagnozy wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży  

w Polsce14 przedstawia krytyczne nastawienie uczniów w stosunku do swojej wiedzy  

o ekonomii, finansach i gospodarce — jedynie kilka procent z nich uważa, że jest ona 

duża lub bardzo duża. Niska samoocena znajduje jednak tylko częściowe odbicie  

w obiektywnych wynikach testów. Uczniowie z reguły nie oceniają swojej wiedzy wysoko, 

nawet jeżeli w testach wypadają lepiej niż większość uczniów. Według autorów raportu jest 

to wynikiem autokrytycyzmu ze znamionami stereotypowego spojrzenia na ekonomię  

i finanse jako problematykę „z definicji” trudną i zagmatwaną. W rezultacie takie spojrzenie 

na tematykę ekonomiczno-finansową przez dzieci i młodzież nie zachęca ich do 

podejmowania prób poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

  

Z poziomem kompetencji ekonomicznych, związane jest również przekonanie uczniów 

co do ich niezbędności w życiu codziennym. Uczniowie, którzy zgadzają się, że jest to 

wiedza konieczna w codziennym życiu mają zdecydowanie lepsze kompetencje 

ekonomiczne. Istotne jest zatem jasne przedstawianie uczniom korzyści wynikających  

z przyswajania wiedzy z danego zakresu materiału. 

 

Przedstawione wyniki badań wskazują deficyt wiedzy wśród młodego pokolenia 

Polaków przy jednoczesnym przeszacowaniu swojej wiedzy. Zjawisko przeceniania 

swojej wiedzy oraz umiejętności finansowych może być analogiczne do przeceniania swoich 

zdolności podczas jazdy samochodem — obydwie te czynności mogą być równie 

niebezpieczne. Potwierdzają to dane – dla ponad 567 tys. młodych osób pierwsze poważne 

decyzje finansowe zakończyły się problemami. Brak wiedzy wraz z wysoką samooceną 

mogą prowadzić do zmniejszenia natężenia dalszej nauki, złudnego poczucia dokonywania 

racjonalnych decyzji oraz przekazywania osobom trzecim nierzetelnych informacji. 

Wszystko to potwierdza zasadność oraz konieczność skutecznej edukacji 

ekonomiczno-finansowej od jak najmłodszych lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji  

i Wydawnictw NBP, Stan wiedzy…, op. cit.  
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2. ZNACZENIE EDUKACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 
 

 

 

Kluczowe tezy rozdziału: 

 

▪ Pisanie i czytanie uznawane są za fundamentalne umiejętności. W coraz szybciej 

zmieniającym się i bardziej złożonym świecie, edukacja w zakresie ekonomii  

i finansów urasta do umiejętności o równie kluczowym znaczeniu dla 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

▪ Podejmowanie racjonalnych oraz odpowiedzialnych decyzji finansowych wraz ze 

znajomością podstawowych mechanizmów otaczającego nas świata ekonomii 

niesie za sobą szereg korzyści osobistych, społecznych oraz gospodarczych 

▪ Edukacja ekonomiczno-finansowa powinna być dostępna i aktywnie wspierana  

w sposób ciągły na wszystkich etapach życia. 

▪ Kompleksowa strategia podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej 

społeczeństwa powinna opierać się na efektywnym kształceniu w tym zakresie na 

poziomie szkolnictwa obowiązkowego.  

▪ Rozpoczęcia zmian w systemie edukacji obowiązkowej jest efektywne operacyjnie  

i kosztowo, pozwalając oddziaływać na szeroką skalę, tworząc tym samym 

odpowiednie fundamenty dla dalszych działań. 

 

 

2.1 Rosnące znaczenie edukacji ekonomiczno-finansowej 

 

Otaczający nas świat zmienia się coraz szybciej i staje się coraz bardziej złożony. 

Ostatni wiek był okresem diametralnego przejścia z gospodarek opartych o przemysł wraz ze 

znaczącym udziałem rolnictwa w kierunku usług oraz nowych technologii15. Czas potrzebny 

do zastąpienia jednej technologii przez drugą systematycznie się skraca Szacuje się, że cały 

postęp, jaki dokonał się w historii ludzkości od zarania dziejów do końca XIX w., został 

podwojony w wieku XX16. Żyjemy w czasach zdominowanych przez ciągłe zmiany. 

Szczególnie w otoczeniu gospodarczym, w tym w finansowym, przebiegają one bardzo 

dynamicznie. Rynek finansowy rozwija się coraz dynamiczniej, co wpływa na wzrost liczby 

jego uczestników oraz czynników, które mogą wpływać na dalszy przebieg zmian. 

Postępująca informatyzacja oraz wzrost znaczenia technologii wpływają na dalsze zmiany 

gospodarcze oraz społeczne.  

 

                                                             
15 Powell W.W., Snellman K., The Knowledge Economy, Annu. Rev. Sociol. 2004. Vol. 30, s. 199–220. 
16 Kotler P., Marketing, Poznań 2005. 
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Wzrasta złożoność, dostępność oraz liczba oferowanych produktów finansowych 

konsumentom. Spadek kosztów technologii informatycznej oraz telekomunikacyjnej 

doprowadził do rozpowszechnienia nowych produktów oraz usług finansowych17. Rozwój 

rynku finansowego, firm na nim operujących wraz z implementacją na coraz szerszą skalę 

nowych technologii spowodował, że bez względu na miejsce zamieszkania otwierają się 

nowe perspektywy oraz możliwości korzystania z różnego rodzaju usług oraz produktów. 

Jednocześnie w dzisiejszych czasach nawet proste produkty jakimi są konta 

oszczędnościowe czy lokaty, oferowane są w wielu wariantach, które różnią się pod 

względem wielu parametrów. Wzrastająca złożoność produktów i usług finansowych może 

obniżać poziom ich zrozumienia przez przeciętnego konsumenta. W konsekwencji może 

doprowadzić to do całkowitej rezygnacji z produktów lub podjęcia decyzji, które mogą 

spowodować utratę kapitału18.  

 

Podstawowe usługi i produkty finansowe są wykorzystywane przez coraz większą 

część społeczeństwa. Na przestrzeni lat 2009–2016 nastąpił wzrost odsetka osób 

posiadających rachunek osobisty w banku (+ 5pp. do poziomu 83% w 2016 r.). Wzrósł 

również odsetek Polaków, którzy aktywnie korzystają z karty debetowej (+13 pp. do poziomu 

93% w 2016 r.). Mnogość instytucji finansowych oraz produktów i usług przez nie 

oferowanych powinien wiązać się z rosnącą wiedzą wśród potencjalnych konsumentów. 

Sytuacja ta tworzy potrzebę wyposażenia społeczeństwa w wiedzę, niezbędną do 

rozważnego wyboru produktów odpowiadającym realnym potrzebom. 

  

Polacy coraz chętniej i częściej zadłużają się. Tylko w 2016 roku udzielono 7,2 mln 

kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 78,5 mln zł. Wzrasta również liczba osób 

mających zobowiązania w firmach pożyczkowych19. Według analiz rzetelności płatniczej BIK 

dziś i 10 lat temu, wzrasta odsetek kredytów przeterminowanych wśród osób w grupie 

wiekowej 18–24 lata (wzrost z 5,3% do 12,1%) oraz 25–34 lata (wzrost z 7,8% do 9%). 

Zwiększenie zadłużenia może doprowadzić część kredytobiorców do wpadnięcia w tzw. 

„spiralę zadłużenia”, z której wychodzenie może potrwać długie lata. Co więcej, wzrost chęci 

zadłużania Polaków może prowadzić do wzmożonej aktywności firm wykorzystujących 

niewiedzę konsumentów, które oferują produkty finansowe obarczone bardzo wysokimi 

kosztami.  

 

Polacy preferują kupno mieszkania i mieszkanie „na swoim” — co w wielu 

przypadkach wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Według 

Eurostatu ok. 84% Polaków mieszka we własnych mieszkaniach, podczas gdy średnia dla 

krajów UE wynosi niecałe 70%. Tylko w 2016 roku zostało udzielonych 193 tys. kredytów 

mieszkaniowych na łączną kwotę 41,3 mld zł. Na koniec 2016 roku w Polsce było 3,6 mln 

osób obsługujących kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 459 mld zł20. Z reguły kredyt 

mieszkaniowy oznacza wysokie obciążenie dla budżetu domowego przez dłuższy okres 

czasu (nawet do 30 lat), dlatego podjęcie właściwej i świadomej decyzji jest niezwykle ważne 

z perspektywy budżetu domowego. Z pozoru prosty produkt, jakim jest kredyt hipoteczny,  

                                                             
17 OECD, Advancing National Strategies for Financial Education, 2013. 
18 W Polsce przykładem jest oferowanie m.in. polis inwestycyjnych obarczonych wysokimi karami za ich zerwanie, 
sięgającymi nawet 100% zainwestowanego kapitału. 
19 BIK, Kredyt trendy, Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej, marzec 2017. 
20 Ibidem.  
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w rzeczywistości dla dużej części Polaków okazuje się być niezrozumiały pod wieloma 

względami, co może prowadzić do uzyskania znacząco gorszych parametrów kredytu. 

  

Oczekiwana długość życia Polaków wydłuża się. Przeciętna długość życia mężczyzn  

w Polsce wynosi ok. 74 lata, podczas gdy kobiet ok. 82 lata, co daje w przypadku mężczyzny 

średnio 9 lat, a w przypadku kobiet 22 lata na emeryturze przy założeniu przejścia na 

emeryturę zgodnie z ustawowym wiekiem emerytalnym21. Decyzje finansowe, zwłaszcza  

w zakresie długoterminowego oszczędzania, mogą mieć zasadnicze znaczenie w kontekście 

poziomu stopy życiowej w podeszłym wieku. Zmieniająca się struktura demograficzna oraz 

idący za tym spadek stosunku osób pracujących do osób pobierających świadczenia 

emerytalne powoduje wzrost znaczenia oszczędzania we własnym zakresie.  

Prognozy dotyczące struktury demograficznej oraz wydłużająca się średnia długość życia na 

emeryturze wymuszają odpowiednie zarządzanie finansami osobistymi w celu utrzymania 

odpowiedniej stopy życiowej w tym okresie. 

 

Rynek pracy podlega systematycznym, coraz częstszym zmianom. Według szacunków 

65% dzieci rozpoczynających swoją edukację obowiązkową będzie pracować na 

stanowiskach, które dzisiaj nie istnieją22. Edukacja pod względem ekonomii oraz finansów 

może pozwolić na lepsze zrozumienie przyszłych trendów i zmian, które zachodzą na rynku 

pracy. Identyfikacja oczekiwań pracodawców może pomóc w podjęciu decyzji, co do 

dalszego rozwoju osobistego w kierunku umiejętności pożądanych na rynku pracy.  

Co więcej, podstawowa wiedza i umiejętności związane z ekonomią i finansami mogą 

stanowić przewagę na rynku pracy.  

 

W Polsce rozmowy o finansach często znajdują się w sferze tabu. Rodzice są 

pierwszymi osobami, które przekazują dzieciom wiedzę z różnych dziedzin życia.  

Gdy przychodzi do finansów przekazywanie wiedzy często kończy się na pokazaniu karty 

debetowej oraz informacji, że służy ona do płacenia. Ilustrację tego zjawiska stanowi 

odpowiedź dzieci na pytanie „skąd się biorą pieniądze”, które nierzadko odpowiadają,  

że z „bankomatu”. 

 

Sceptyczne nastawienie Polaków do świata finansów. Ludzie często postrzegają świat 

finansów jako bardzo skomplikowany, często „zmatematyzowany”, przez co nie podejmują 

nawet próby jego zrozumienia. Co więcej, według badań tylko 10% respondentów ufa 

pracownikom instytucji finansowych, podczas gdy 4% ekspertom z radia/TV/Internetu  

w odniesieniu do oszczędzania oraz inwestowania23. Brak wiedzy z zakresu ekonomii  

i finansów wraz z brakiem zaufania do ekspertów powoduje, że ciężko jest weryfikować 

informacje finansowe, rozmawiać o finansach, a tym bardziej podejmować racjonalne 

decyzje w tym zakresie. 

 

Postępuje trudność w wyselekcjonowaniu użytecznych i sprawdzonych informacji.  

W dzisiejszych czasach często problemem nie jest brak informacji, ale ich nadmiar.  

Osoby nie wyedukowane mogą mieć trudność z selekcją rzetelnych informacji. Dodatkowo,  

                                                             
21 Zgodnie z podpisaną ustawą obniżającą wiek emerytalny od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat 
dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.  
22 OECD, Human Capital Outlook. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016. 
23 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Think!, Badanie Postawy…, op. cit. 
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na rynku finansowym wiele firm prowadzi różnego rodzaju działania marketingowe,  

które mogą być przez wielu mniej wyedukowanych klientów odbierane niewłaściwie. 

Prowadzi to do trudności w selekcji wartościowych informacji oraz dokonywaniu właściwych 

decyzji finansowych.  

 

2.2 Korzyści z edukacji ekonomiczno-finansowej 

 

Wzrost edukacji ekonomiczno-finansowej oraz idącej za tym świadomości w tym zakresie 

pozytywnie wpływa na korzyści, zarówno z perspektywy osoby indywidualnej, jak i całej 

społeczności oraz gospodarki.  

 

Korzyści osobiste  

 

Lepsze zrozumienie produktów i usług finansowych oraz kosztów i ryzyk z nimi 

związanych. Zdecydowana większość dorosłych Polaków korzysta z usług oraz produktów 

finansowych. Świadomość ekonomiczno-finansowa daje szanse na ich lepsze dopasowanie 

do swoich potrzeb. Znajomość ofert z różnych instytucji daje wiele możliwości, w tym  

np. negocjacji lepszych parametrów, rezygnacji z niekorzystnych produktów czy uniknięcia 

kosztów opisanych „drobnym drukiem”. 

 

Wykorzystywanie potencjału procentu składanego — skuteczne oszczędzanie. Albert 

Einstein powiedział kiedyś: „Procent składany to ósmy cud świata. Ci, którzy go rozumieją, 

zarabiają na nim. Ci, którzy nie rozumieją, muszą go zapłacić”24. Tylko 43% Polaków 

deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności25. Według danych Eurostatu stopa 

oszczędności gospodarstw domowych zmniejszyła się z ok. 13% w roku 2000 do poziomu 

poniżej 2% na koniec 2015 roku. Z prognoz wynika, że ok. 55% środków gospodarstw 

domowych na rachunkach bankowych nie przynosiło żadnych lub jedynie symboliczne 

odsetki. W skali roku oznacza to stratę na poziomie ok. 4,5 mld zł (nie wliczając utraconych 

odsetek od trzymanej gotówki)26. Obecnie wiele różnych form oszczędności przynosi 

relatywnie niskie odsetki, jednak z perspektywy czasu nawet ta wielkość jest istotna. 

Oszczędzanie na lokatach to tylko jedna z form lokowania pieniędzy, należy mieć 

świadomość możliwości oraz dopasowania produktów do swoich preferencji oraz potrzeb. 

 

Świadome oraz mądre zadłużanie się. To od nas zależy, czy dług będzie dla nas pracował, 

czy my dla niego. Na rynku pożyczek tzw. „chwilówek” obecne są firmy, które mogą 

wykorzystywać niewiedzę konsumentów. Spotykane są pożyczki, gdzie RRSO (rzeczywista 

roczna stopa oprocentowania) takiego produktu wynosi nawet ponad 100%, doprowadzając 

w rezultacie do znaczącego obciążania budżetu domowego, co może prowadzić  

                                                             
24 A special report on pensions. A nudge and a wink. How to persuade employees to provide for their old age, [w:] „The 
Economist”, kwiecień 2011, http://www.economist.com/node/18433194, [dostęp: sierpień 2017]. 
25 IPSOS, Finansowy Barometr ING. Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec 
oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzone dla Grupy ING przez IPSOS, kwiecień 
2016. 
26 Szacunki analityków BGŻOptima za I kwartał w odniesieniu do 11 banków giełdowych, których udział w rynku 
depozytów wyniósł 81%. Średnie oprocentowanie rocznej lokaty wg NBP na poziomie 1,4%; w wyliczeniach został już 
uwzględniony podatek od dochodów kapitałowych, https://fintek.pl/60-proc-oszczednosci-polakow-lezy-
nieoprocentowanych-kontach/, [dostęp: sierpień 2017]. 
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do zapoczątkowania spirali zadłużenia. Świadome oraz odpowiedzialne zadłużanie  

to elementarna wiedza, którą powinien posiadać każdy obywatel. 

 

Świadomość korzyści oraz ryzyka płynącego z różnych rodzajów inwestycji wraz  

z umiejętnością wykorzystywania okazji rynkowych. Jedna z zasad w świecie finansów 

mówi, że im większy potencjalny zysk, tym większe jest ryzyko z nim związane. Niestety 

wiele osób liczy korzyści, nie zważając na ryzyka. Na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce 

niejednokrotnie dochodziło do nadużyć oraz skandali, które w rezultacie doprowadziły do 

utraty pieniędzy przez wielu obywateli. Krytyczna analiza inwestycji pod kątem możliwych 

ryzyk oraz umiejętność rozmowy o finansach z bardziej doświadczonymi osobami mogą 

zapobiec podobnym sytuacjom. Dynamiczne i zmieniające się otoczenie gospodarcze to nie 

tylko niepewność, ale również nadarzające się okazje, począwszy od okazji inwestycyjnych 

na rynku kapitałowym, kończąc na niszach w różnych sektorach gospodarki, które można 

zagospodarować poprzez własną działalność gospodarczą. Okazje te można zauważyć oraz 

wykorzystać, jeżeli posiada się odpowiednią wiedzę i umiejętności.  

 

Lepsze radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami. Instytucje finansowe mają 

obowiązek posiadania swojego rodzaju „bufora”, który będzie je chronił przed ewentualnymi 

stratami. Taki obowiązek nie występuje wśród osób indywidualnych, jednak nie ulega 

wątpliwości, że pewien bufor bezpieczeństwa pozwoliłby na zachowanie stabilności 

finansowej i psychicznej. Badania pokazują, że osoby posiadające świadomość 

ekonomiczno-finansową lepiej radzą sobie w przypadku występowania kryzysów 

gospodarczych27.  

 

Częstsze decydowanie się na zakładanie działalności gospodarczej oraz zwiększenie 

efektywności jej funkcjonowania. Osoby posiadające wiedzę ekonomiczno-finansową 

częściej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej oraz lepiej radzą sobie 

w biznesie. Świadomość ekonomiczno-finansowa pomaga w zakładaniu start-upów, które 

przez to charakteryzują się większym pozyskanym kapitałem oraz wyższą 

konkurencyjnością28. Nowe firmy prowadzone przez osoby posiadające kompetencje 

ekonomiczno-finansowe rzadziej wpadają w problemy finansowe i lepiej radzą sobie  

z redukcją kosztów kapitału.  

 

Wzrost samooceny w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej zwiększa potrzebę dalszej 

nauki. Jak wynika z badań NBP, korzystne efekty w tym zakresie przynosi edukacja szkolna 

i pozaszkolna (na szkoleniach oraz w domach rodzinnych)29. Efektywna edukacja 

ekonomiczna działa niczym efekt domina — powoduje dalszą chęć nauki, o czym świadczy 

wiele badań30.  

 

 

                                                             
27 Lusardi A., Klapper L. F., Panos G.A., Financial Literacy and the Financial Crisis, World Bank Policy Research Working 
Paper No. 5980, kwiecień 2016. 
28 Leifels A., Metzger G., Financial literacy helps with business start-ups: easier, better funded, more competitive, KFP 
Research, październik 2015. Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V., Financial literacy among the young, Journal of 
consumer affairs: Official publication of the American Council on Consumer Interests, 2010 
29 Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i 
Wydawnictw NBP, Stan wiedzy…, op. cit.  
30 Suciu M. Ch., Lacatus M. L., Economic Education at a Turning Point. New Challenges & Opportunities, [w:] „Annals — 
Economic and Administrative Series 2013”, Vol. 7, Issue 1, s. 59–72. 
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Korzyści dla społeczeństwa oraz gospodarki 

 

Zmniejszenie problemu związanego z wykluczeniem finansowym. Wyższa wiedza  

i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów pozytywnie wpływają na rozumienie i selekcję 

produktów oraz usług finansowych, przez co konsumenci podejmują skuteczniejsze decyzje. 

Jest prawdopodobne, że osoby, posiadające wyższą świadomość ekonomiczno-finansową 

staną się klientami tradycyjnych podmiotów świadczących usługi finansowe i nie będą 

musiały zwracać się do droższych i obarczonych wyższych ryzykiem podmiotów  

z „marginesu” rynku (często wykorzystujących trudną sytuację domową oraz niewiedzę)31.  

 

Dążenie do wyrównania szans oraz zmniejszenia nierówności społecznych. Polacy 

gorzej oceniający swoją wiedzę ekonomiczną to częściej osoby będące w złej sytuacji 

materialnej, o niższym poziomie wykształcenia, a także mieszkańcy regionu centralnego  

i wschodniego32. Młode osoby (15–24 lata) również cechują się mniejszą wiedzą w zakresie 

ekonomii ze względu na zdobywanie podstawowej wiedzy ekonomicznej przez Polaków 

dopiero na rynku pracy33. Kompleksowa strategia na rzecz podniesienia świadomości 

ekonomiczno-finansowej wpływać będzie na wyrównanie szans w dostępie do podstawowej 

wiedzy i umiejętności, co może przyczynić się do zmniejszania dysproporcji.  

 

Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. Lepsze zarządzanie finansami osobistymi 

prowadzi do optymalnej alokacji aktywów oraz uzyskiwania z nich wyższej stopy zwrotu. 

Podejmowanie racjonalnych decyzji zmniejsza skalę niepożądanych kosztów, przyczyniając 

się do wyższego dochodu, który może zostać przeznaczony na oszczędności lub inwestycje. 

Suma decyzji indywidualnych pozytywnie wpływa na perspektywę ogólnogospodarczą.  

Jednak jak pokazują badania, jednoznaczna identyfikacja kanałów oddziaływania ze skali 

mikro- do makroekonomicznej w tym zakresie jest trudna do oszacowania34.  

Jednocześnie badania empiryczne wspierają tezę o negatywnym sprzężeniu pomiędzy 

wzrostem nierówności społecznych, a rozwojem gospodarczym krajów rozwiniętych35.  

Dlatego edukacja, która będzie pozytywnie wpływać na wyrównanie szans wśród 

społeczeństwa, może przyczynić się do rozwoju w skali całego kraju. 

 

Umacnianie stabilności systemu ekonomicznego oraz wzrost efektywności 

mechanizmów rynkowych. Oparte na wiedzy i doświadczeniu racjonalne, indywidualne 

decyzje ekonomiczne mogą prowadzić do zwiększenia stabilności mechanizmów rynkowych 

w skali całego kraju. Kooperowanie z rzetelnymi instytucjami może wpłynąć na zmniejszenie 

występowania nieuczciwych podmiotów. Żyjemy w czasach, w których Internet 

zrewolucjonizował sposób komunikacji, a nieuczciwe działania są dużo szybciej 

demaskowane przez uczestników rynku. Świadome decyzje w odniesieniu do inwestowania 

                                                             
31 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Edukacja Finansowa, KOM (2007) 808 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
18.12.2007. 
32 Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji  
i Wydawnictw NBP, Stan wiedzy…, op. cit.  
33 Instytut Wolności, Raiffeisen Polbank, Raport Stan wiedzy…, op. cit. 
34 Hogarth J.M., Improving Financial Literacy, International Conference hosted by the Russian G8 Presidency in 
Cooperation with the OECD, listopad 2006; Lusardi A., Mitchell O.S., The Economic Importance of Financial Literacy: 
Theory and Evidence, Netspar Discussion Papers, kwiecień 2013. 
35 Lederman D., How does income inequality affect economic growth?, lipiec 2015, 
https://www.weforum.org/agenda/2015/07/how-does-income-inequality-affect-economic-growth/,  
[dostęp: sierpień 2017]. 
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oraz zadłużania oznaczają większą stabilność sektora finansowego, który ma zasadnicze 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.  

 

2.3 Korzyści z wdrożenia edukacji ekonomiczno-finansowej na poziomie 

szkolnictwa obowiązkowego  

 

Edukacja ekonomiczno-finansowa powinna być dostępna i aktywnie wspierana  

w sposób ciągły na wszystkich etapach życia. Jest to pierwsza z ośmiu zasad 

przedstawionych przez Komisję Wspólnot Europejskich36, która przeprowadziła analizę już 

realizowanych w UE programów edukacji w tym zakresie. Zasady te są spójne z zasadami  

i dobrymi praktykami edukacji finansowej opublikowanej w 2005 roku przez OECD37. 

 

 

OECD w swoim poradniku „Guidelines on financial education at school and guidance on learning 

framework” przedstawia ramy stworzenia oraz wdrożenia systemu edukacji ekonomicznej. Przede 

wszystkim tworzony system nie powinien dążyć do określonego stanu, w którym będzie trwał.  

Ma to być proces, który będzie żył i funkcjonował, podobnie jak gospodarka. W swoich 

rozważaniach OECD wymienia kilka kroków rozwoju i wdrożenia systemu edukacji w szkołach: 

▪ Edukacja ekonomiczno-finansowa jako integralna część kompleksowego planu na rzecz 

podniesienia świadomości całego społeczeństwa — każda osoba, bez wyjątku, powinna 

mieć możliwość praktycznej nauki zagadnień z tego zakresu, przy czym szkoła powinna 

pełnić rolę wiodącą, ale nie jedyną w tym zakresie, 

▪ Odpowiednio dostosowane, kwantyfikowalne cele — przekazywana wiedza oraz cele 

powinny być dostosowane do wieku oraz możliwości uczniów, 

▪ Elastyczna implementacja — elastyczność w implementacji na poziomie szkół, która jednak 

nie będzie ich zwalniała z wdrożenia programu, który powinien być obowiązkowy dla 

wszystkich placówek. Zagadnienia finansowo-edukacyjne powinny być elastycznie 

implementowane do innych przedmiotów, 

▪ Zapewnienie praktycznych, profesjonalnych materiałów do nauki oraz pogłębiania wiedzy. 
 

 

Fundamentem zmian i zarazem pierwszym krokiem powinno być stworzenie 

najwyższej jakości edukacji ekonomiczno-finansowej na poziomie szkolnictwa 

obowiązkowego. Na poniższym schemacie został przedstawiony ramowy plan strategii 

podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej. Może on stanowić punkt wyjścia  

w kierunku stworzenia narodowej strategii na rzecz podniesienia świadomości ekonomiczno-

finansowej Polaków.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Edukacja…, op. cit.  
37 OECD, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, lipiec 2005; 
Dokument ten został zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie OECD. 
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Schemat 3. Ramowy plan kompleksowej strategii podniesienia świadomości ekonomiczno-

finansowej społeczeństwa 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie Starcek S., Trunk A., The meaning and concept of financial education in the 

society of economic changes, Management, Knowledge and Learning. International Conference 2013. 

 

 

Przykład Nowej Zelandii38 

W 2008 roku utworzona została narodowa strategia podniesienia świadomości finansowej  

(New Zealand’s National Strategy for Financial Literacy), w którą zaangażowały się osoby 

indywidualne, organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne i prywatne. Komisja na rzecz 

świadomości finansowej (Commission for Financial Capability) pełni rolę lidera oraz koordynatora 

narodowej strategii. 

▪ Wizja — dobrobyt finansowy każdego obywatela Nowej Zelandii.  

▪ Misja — wyedukowane społeczeństwo podejmujące świadome decyzje ekonomiczne przez 

całe życie. 

▪ Cel — zmniejszenie analfabetyzmu finansowego wśród obywateli poprzez wdrożenie 

kompleksowego programu kształcenia w tym zakresie39.  

O jakości wdrożonego programu może świadczyć odsetek osób cechujących się świadomością 

ekonomiczno-finansową, który wynosi 61% (w stosunku do 42% w Polsce wg badań S&P)40. 

Narodowa strategia opiera się na 5 kanałach oddziaływania w celu osiągniecia założonego celu 

głównego. 

                                                             
38 National Strategy for Financial Literacy, sierpień 2012, https://www.cffc.org.nz/assets/Documents/National-
Strategy-for-Financial-Literacy-2012.pdf, [dostęp: sierpień 2017]; https://www.cffc.org.nz/, [dostęp: sierpień 2017]. 
39 https://www.cffc.org.nz/financial-capability/national-strategy-2/, [dostęp: sierpień 2017]. 
40 Klapper L., Lusardi A., van Oudheusden P., Financial Literacy …, op. cit.  



17 
 

 

 

Tabela 7. Kanały pobudzania świadomości finansowej w ramach narodowej strategii Nowej 

Zelandii 

 

 Cel Rezultat 

Rozmowa Swoboda rozmowy o 

pieniądzach i finansach z 

rodziną oraz innymi osobami 

Wzrost zaufania do pośredników 

finansowych, umiejętne zadawanie 

właściwych pytań oraz rozumienie 

produktów i usług  

Nauka Efektywna nauka, która 

przynosi rezultaty finansowe 

Systematyczna nauka przez całe życie 

Planowanie Skuteczne planowanie 

finansowe w celu osiągnięcia 

założonych celów 

Wszyscy Nowozelandczycy posiadają 

plan finansowy, „oszczędności na czarną 

godzinę” oraz niezbędne ubezpieczenia, 

które będą zabezpieczały ich majątek 

Mądre zadłużanie Bardziej świadome zadłużanie, 

aby dług pracował dla ludzi, a 

nie ludzie dla długu 

Ludzie efektywniej pozbywają się wysoko 

oprocentowanego zadłużenia 

Oszczędzanie i 

inwestowanie 

Więcej osób oszczędza oraz 

inwestuje w krótkim, średnim 

oraz długim terminie 

Większy odsetek osób oszczędza oraz 

inwestuje w różnego rodzaju aktywa. 

Więcej osób uczestniczy w dobrowolnym 

systemie emerytalnym 

 

Źródło: National Strategy for Financial Capability, Commission for Financial Capability, czerwiec 2015. 

 

W ramach edukacji społeczeństwa utworzone zostały  inicjatywy posiadające dedykowane proste  

i intuicyjne strony internetowe:  

▪ Sorted (https://sorted.org.nz/) — portal, na którym znajdują się podstawowe narzędzia, blog 

oraz materiały umożliwiające zarządzanie finansami osobistymi (przykładowe działy: 

kredyty hipoteczne, budżetowanie, zadłużenie, emerytura, planowanie finansowe, 

oszczędzanie itp.). 

▪ Invested (http://invested.co.nz/) — portal edukacyjny, na którym znajdują się serie filmów 

odnoszące się do tematyki inwestowania. 

▪ KiwiSaver (http://www.kiwisaver.govt.nz/) — dobrowolny program wspierający 

oszczędzanie na emeryturę, w którym partycypują pracownik, pracodawca oraz rząd. 

W Nowej Zelandii narodowy program jest realizowany na wielu płaszczyznach, którego istotnym 

elementem są zmiany na poziomie obowiązkowej edukacji ekonomiczno-finansowej w szkołach. 

Przykładowe rozwiązania, które służą osiągnięciu wyżej wymienionych celów: 

▪ włączenie wszystkich szkół do narodowego programu podniesienia świadomości 

ekonomicznej, 

▪ wprowadzenie programów nauczania dostosowanych do codziennych wyzwań i decyzji 

związanych z ekonomią, 

▪ wdrożenie zagadnień z zakresu finansów i ekonomii do innych przedmiotów (praktycznie 

bez wyjątku), 

▪ stworzenie materiałów edukacyjnych, strony rządowej oraz innych pomocy naukowych, 

▪ stworzenie odpowiedniego otoczenia, które wspiera i motywuje do nauki, 

▪ ciągłe szkolenie i doskonalenie nauczycieli,  

▪ angażowanie uczniów w decyzje ekonomiczne (np. zbiórka na wycieczkę, wybór ofert, 

zaplanowanie oraz stworzenie budżetu wyjazdu, itp.) — istotny nacisk na rzeczy przydatne  

i codzienne. 
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Korzyści z wdrożenia edukacji ekonomiczno-finansowej w szkolnictwie 

obowiązkowym41 

 

Wczesna edukacja pozwala młodym osobom nabrać właściwych nawyków zarządzania 

pieniędzmi. Edukacja jest procesem, który powinien trwać całe życie. Im wcześniej ten 

proces jest rozpoczęty, tym większe potencjalne korzyści. Odpowiednie przyzwyczajenia  

z młodości procentują przez całe życie. Zgodnie z teorią behawioralną, łatwiej jest nauczyć 

poprawnych nawyków młode osoby aniżeli oduczyć złych nawyków osoby starsze. Badania 

pokazują jasno, że świadomość w zakresie ekonomii i finansów kształtuje nasze 

zachowania. Osoby bardziej wyedukowane w tym zakresie podejmują mądrzejsze decyzje  

w sferze zarządzania pieniędzmi42. 

 

Świadomość ekonomiczno-finansowa powinna poprzedzać podjęte decyzje. Jak mawia 

powiedzenie: „człowiek uczy się na swoich błędach”. Jednak niektóre błędy finansowe mogą 

mieć konsekwencje przez wiele lat. Wiedza, zdobyte umiejętności oraz wyciągnięte  

z cudzych błędów lekcje mogą oszczędzić wielu stresów oraz straconych pieniędzy,  

jak również ochronić przed skutkami błędnych decyzji finansowych. 

 

Edukacja młodych osób jest efektywna pod względem kosztowym. Szkolnictwo 

obowiązkowe daje znaczne możliwości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie ekonomii 

oraz finansów. W porównaniu do podniesienia świadomości osób dorosłych o takiej skali, 

edukacja dzieci i młodzieży może być nieporównywalnie bardziej efektywna pod względem 

skali, skuteczności nauczania oraz kosztów. Edukacja młodych osób może wpływać również 

na podniesienie świadomości wśród rodziców i osób bliskich ze względu na zwiększony 

przepływ informacji oraz szerszą dyskusję dotyczącą tematów omawianych w szkole. 

 

Bardziej świadome podejmowanie decyzji zawodowych przez młode osoby. W szkole 

średniej młode osoby stają przed wyborem kontynuowania nauki bądź rozpoczęcia pracy 

zawodowej. Jednocześnie duża ich część podejmuje decyzje bez świadomości,  

jak funkcjonuje rynek pracy i w którą stronę należy podążać, aby za kilka lat z powodzeniem 

się na nim odnaleźć. Taki stan rzeczy może wzmacniać niedopasowanie strukturalne  

w gospodarce, a więc zwiększenia liczby osób, które nie będą mogły znaleźć pracy ze 

względu na brak zapotrzebowania na osoby z posiadanymi kompetencjami. Co istotne, 

wysokie bezrobocie wśród młodych osób jest problemem części krajów UE, dlatego 

wcześniejsza edukacja młodych to mniej bezrobotnych w przyszłości43. 

 

Świadomość ekonomiczno-finansowa sprzyja kształtowaniu odpowiedzialnych 

obywateli. W wielu krajach, w tym w krajach UE, młode osoby często charakteryzują się 

niską frekwencją wyborczą oraz obojętnym podejściem do działań społecznych. 

Kształtowanie świadomych, społecznie aktywnych obywateli jest ważnym elementem 

budowania więzi społecznych oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.  

                                                             
41 Opracowane na podstawie: APEC, Guidebook on Financial and Economic Literacy in Basic Education, Human 
Resources Development Working Group, 2014. 
42 A. Lusardi, O.S. Mitchell, The economic importance of financial literacy: Theory and evidence, [w:] „Journal  
of Economic Literature”, 2014, 52(1), s. 5–44.  
43 Szerzej na ten temat m.in. w: Komisja Europejska, Developing the creativity and innovative potential of young people 
through non-formal learning in ways that are relevant to employability, European Comission; EU Youth Report 2015, 
2016. 
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3. OBECNY KSZTAŁT EDUKACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ  

W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY 
 

 

 

Kluczowe tezy rozdziału: 

 

▪ Brak edukacji ekonomicznej dzieci od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

(po obecnej reformie edukacji pierwsze tematy pojawiają się dopiero w szkole 

średniej na lekcjach podstaw przedsiębiorczości). 

▪ Przed reformą, na przekazywanie wiedzy ekonomicznej w gimnazjum 

przewidywano niecałe 17 godzin lekcyjnych (w ramach WOS), zaś w szkole 

średniej 60 godzin lekcyjnych. 

▪ Nowa reforma edukacji zakłada tylko dwie godziny lekcyjne podstaw 

przedsiębiorczości (60 godzin lekcyjnych) w całym 11–13 letnim cyklu 

kształcenia44. 

▪ Wraz ze zmianami w podstawie programowej z WOS, treści związane z ekonomią 

i przedsiębiorczością zostały usunięte. 

▪ Jedyny wyodrębniony przedmiot, poruszający zagadnienia związane z ekonomią  

i finansami — podstawy przedsiębiorczości — wykładany jest w sposób 

teoretyczny (brak zróżnicowanych metod nauczania). 

▪ Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach podstaw przedsiębiorczości często 

posiadają niedostateczne kwalifikacje. 

▪ Podręczniki cechują się dużymi brakami, w dodatku są one w przeważającej 

części nastawione na przekazywanie treści teoretycznych. 

▪ Efektywne kształcenie młodych Polaków w zakresie ekonomii i finansów wymaga 

zaadresowania problemu niskiego statusu przedmiotu w stosunku do innych 

nauczanych w szkole oraz niskiej otwartości szkół na zewnętrzne inicjatywy,  

jak i  współpracę z biznesem.  

 

 

3.1 Polskie szkolnictwo przed reformą oświatową 

 

Przed najnowszą reformą systemu oświaty edukacja ekonomiczno-finansowa w Polsce 

ograniczała się do przedstawienia treści z tego zakresu w ramach zajęć wiedzy  

o społeczeństwie w gimnazjum oraz do oddzielnego przedmiotu z podstaw 

przedsiębiorczości w szkole średniej. W szkole podstawowej nie ma dedykowanego 

                                                             
44 W zależności czy nauka kontynuowana jest w szkole branżowej, technikum czy liceum ogólnokształcącym. 
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osobnego przedmiotu. Co więcej, treści związane z ekonomią i finansami nie stanowią 

tematów lekcji na innych zajęciach.  

 

Jak zostało przedstawione w poprzednich rozdziałach, edukacja ekonomiczno-finansowa 

powinna być wdrażana od najmłodszych lat w celu kształtowania prawidłowych 

postaw oraz nawyków, dając młodym ludziom niezbędną wiedzę oraz praktyczne 

umiejętności do stawiania pierwszych kroków w sferze finansowej.  

 

System polskiej edukacji przed reformą wyraźnie nie przykładał wagi zagadnieniom 

związanym z ekonomią i finansami. Ten stan szczególnie jest widoczny przy całościowym 

spojrzeniu na podstawę programową na każdym szczeblu edukacji obowiązkowej, gdzie 

edukacji ekonomiczno-finansowej poświęcono jedynie nieistotny ułamek wszystkich zajęć. 

Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum ograniczała 

treści ekonomiczne tylko do następujących zagadnień: 

● praca i przedsiębiorczość, 

● gospodarka rynkowa, 

● gospodarstwo domowe, 

● pieniądz i banki, 

● gospodarka w skali państwa, 

● przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza, 

● wybór szkoły i zawodu, 

● etyka w życiu gospodarczym45. 

 

Powyższe zagadnienia stanowią ok. 26% wszystkich treści nauczanych w gimnazjum na 

przedmiocie wiedza o społeczeństwie. Analogicznie, dla 65 godzin tego przedmiotu 

przewidzianego w trzyletnim cyklu nauczania, na treści ekonomiczne przeznacza się niecałe 

17 godzin w ciągu całych trzech lat, co daje tylko ok. 0,6% ogólnej liczby godzin lekcyjnych 

przewidzianych dla gimnazjum46. Co więcej, należy mieć świadomość, że nie jest możliwe 

przekazanie wyżej wymienionych treści w tak krótkim czasie, nie wspominając już  

o możliwościach ukazania praktycznego jej zastosowania.  

 

Tabela 1. Wybrane przedmioty nauczane w gimnazjum w cyklu trzyletnim 

 

Przedmiot Liczba godzin dla trzech lat Procentowy udział 

Język polski 450 16% 

Matematyka 385 13,6% 

Biologia 130 4,6% 

Fizyka 130 4,6% 

Historia 190 6,7% 

Zajęcia artystyczne 65 2,3% 

Wychowanie fizyczne 385 13,6% 

Wiedza o społeczeństwie 65 2,3% 

- w tym tematy ekonomiczne ok. 17 godzin 0,6% 
 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-

nauczania, [dostęp: sierpień 2017 r.]. 

                                                             
45 Podstawa programowa przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, https://men.gov.pl/wp-
content/uploads/2011/02/4d.pdf, [dostęp: sierpień 2017 r.]. 
46 Do kalkulacji użyto danych ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/pl/zycie-
szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania, [dostęp: sierpień 2017 r.] 
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Na kolejnym szczeblu edukacji, tzn. w szkołach średnich przewidywano co najmniej  

60 godzin lekcyjnych dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, co dawało 2,2% 

wszystkich godzin przeznaczonych dla trzyletniego cyklu kształcenia. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że często wszystkie przedmioty rozszerzane były w ramach różnych profilów, 

oferowanych przez licea. Ze względu na to, że podstawy przedsiębiorczości nie stanowiły  

i nadal nie stanowią przedmiotu maturalnego, nie jest on wprowadzany jako przedmiot 

rozszerzony. W związku z tym, poniższa tabela pokazuje jedynie minimalny udział 

wszystkich przedmiotów i maksymalny udział podstaw przedsiębiorczości w całym trzyletnim 

cyklu kształcenia.  

 

Tabela 2. Wybrane przedmioty nauczane w liceum ogólnokształcącym w cyklu trzyletnim 

 

Przedmiot Liczba godzin dla trzech lat Procentowy udział 

Język polski 360 13% 

Matematyka 300 11% 

Biologia 30 1,1% 

Fizyka 30 1,1% 

Historia 60 2,2% 

Informatyka 30 1,1% 

Wychowanie fizyczne 270 10% 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym 870 32% 

Podstawy przedsiębiorczości 60 2,2% 
 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-

nauczania, [dostęp: sierpień 2017 r.]. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki można stwierdzić, że niecałe 77 godzin 

lekcyjnych w ciągu kilkunastu lat edukacji obowiązkowej miało wystarczyć,  

aby przekazać uczniom wiedzę, która powinna ich przygotować do prawidłowego 

podejmowania decyzji finansowych i wejścia w dorosłość.  

 

3.2 Polskie szkolnictwo po reformie oświatowej w 2017 r.  

 

Nowa reforma oświatowa nie przewiduje zmian w wymiarze godzinowym dla przedmiotu 

podstawy przedsiębiorczości na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum – po 

szkole podstawowej. Zgodnie z projektem podstawy programowej dla tego przedmiotu, 

wymiar godzinowy nadal będzie wynosił 60 godzin47. Z planowanych 60 godzin, 52 godziny 

rozdzielone są pomiędzy cztery działy, a pozostałe 8 godzin nauczyciel może przeznaczyć 

na rozszerzenie określonych treści według własnego uznania. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości 

(liceum ogólnokształcące i technikum): 

● gospodarka rynkowa (min. 8 godz.). 

● rynek finansowy (13 godz.). 

● rynek pracy (12 godz.). 

● przedsiębiorstwo (19 godz.). 

                                                             
47 Projekt podstawy programowej „Podstawy przedsiębiorczości liceum ogólnokształcące i technikum – po szkole 
podstawowej”, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/przedsiebiorczosc-liceum-i-technikum.pdf, 
[dostęp: marzec 2018 r.] 
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Reforma utrzymuje status quo w odniesieniu do wymiaru godzinowego przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości po szkole podstawowej, jednocześnie ograniczając liczbę godzin  

w szkole podstawowej. Nowa podstawa programowa z przedmiotu wiedza  

o społeczeństwa (na poziomie szkoły podstawowej) nie zakłada tematów związanych  

z ekonomią oraz przedsiębiorczością48. Treści nauczania z tego przedmiotu obejmują takie 

tematy jak: (1) społeczna natura człowieka, (2) rodzina, (3) szkoła i edukacja, (4) prawa 

człowieka, (5) nieletni wobec prawa, (6) społeczność lokalna, (7) społeczność regionalna,  

(8) wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna, (9) udział obywateli w życiu publicznym,  

(10) środki masowego przekazu, (11) demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej, (12) sprawy 

międzynarodowe.  

 

W rezultacie przeprowadzonych zmian, uczniom ma wystarczyć jedynie 60 godzin 

lekcyjnych o tematyce związanej z ekonomią oraz finansami w przeciągu 12 lat edukacji, 

aby zdobyć fundamentalną wiedzę i umiejętności, dzięki którym możliwe będzie 

podejmowanie świadomych i racjonalnych decyzji finansowych w przyszłości. W naszej 

ocenie rozdzielnie tematów związanych z wiedzą o społeczeństwie od ekonomii  

i przedsiębiorczości jest słuszne i zasadne, jednak obecne rozwiązanie w żaden sposób 

nie rekompensuje utraconych godzin.  

 

Obecna podstawa programowa nie uwzględnia również kluczowych zagadnień  

z perspektywy młodej osoby, takich jak: zarządzanie finansami osobistymi, skuteczne 

oszczędzanie i inwestowanie czy świadome zadłużanie się. Pomimo zmian w szkolnictwie, 

reforma ze względu na brak zmian w tym zakresie nie przyczyni się do poprawienia 

jakości nauczania ekonomii i finansów w szkołach. Obecny system szkolnictwa 

obowiązkowego przewiduje zbyt mało czasu na naukę ekonomii i finansów, która rozpoczyna 

się zbyt późno. Co więcej, podstawa programowa nie zawiera wszystkich istotnych tematów, 

które są niezbędne młodej osobie do podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji 

finansowych. 

 

3.3 Główne problemy nauczania ekonomii i finansów w systemie 

szkolnictwa obowiązkowego  

 

W naszym przekonaniu edukacja ekonomiczno-finansowa w Polsce charakteryzuje się 

następującymi 6 głównymi problemami: 

1) niedostateczna liczba godzin oraz zbyt późne rozpoczęcie nauki, 

2) nieodpowiednie, głównie teoretyczne formy nauczania, 

3) niedopasowane materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, 

4) nieodpowiednie przygotowanie nauczycieli, 

5) niska otwartość szkół na zewnętrzne inicjatywy oraz współpracę z biznesem, 

6) niski status przedmiotu w stosunku do innych nauczanych w szkole. 

 

Przede wszystkim, edukacja ekonomiczno-finansowa przybiera formę teoretycznych 

wykładów. Dla 87% uczniów i 64% nauczycieli w gimnazjum (87% i 76% w szkole średniej) 

ta forma nauczania jest najpopularniejsza. W związku z tym, zajęcia przyczyniły się do 

                                                             
48 Podstawa programowa „Wiedza o społeczeństwie – szkoła podstawowa VIII klasa (2 godziny)”, 
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp-wos.pdf [dostęp: marzec 2018 r.] 
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większego zrozumienia treści ekonomicznych dla 27% ankietowanych uczniów w gimnazjum 

i 31% w szkole średniej49, co pokazuje relatywnie niską efektywność tej formy nauczania. 

Kolejną pod względem popularności metodą są dyskusje w klasie. Ze względu na niewielki 

udział uczniów, dla których zajęcia przyczyniły się do lepszego zrozumienia ekonomii, 

skuteczność tej metody pozostaje wątpliwa. Dlatego kluczowa jest zmiana metodyki 

nauczania. 

 

W przypadku materiałów edukacyjnych, a szczególnie podręczników są one stosunkowo 

krytycznie oceniane przez ekspertów50. Często poruszają one jedynie zagadnienia 

teoretyczne, dzięki czemu ekonomia i finanse zatracają w oczach uczniów swój 

pragmatyczny charakter. Jak pokazały badania, wśród uczniów, przekonanie co do 

niezbędności wiedzy i umiejętności w życiu codziennym stanowi główny motywator do nauki 

treści ekonomiczno-finansowych. W rzeczywistości podręczniki, oparte na teoretycznych 

wywodach, nie są interesującą formą dla uczniów. Nie da się bowiem tak praktycznej 

wiedzy, jakimi są ekonomia i finanse przedstawić jedynie w formie teoretycznej 

książki, tym bardziej w odniesieniu do młodych osób, które oczekują przede 

wszystkim konkretnego jej zastosowania.  

 

Kolejną słabością edukacji ekonomiczno-finansowej są nieodpowiednio przygotowani 

nauczycieli przedsiębiorczości, którzy zostali kształceni w sposób teoretyczny przez co 

powielają ten sposób nauczania na swoim przedmiocie. Inicjatywa i podejście nauczycieli  

są o tyle ważne, że przyczyniają się do lepszego zrozumienia istoty wykładanych treści  

i kształtują podejście ucznia do przedmiotu. W związku z tym, można wydedukować,  

że postawa nauczycieli determinuje przyszłe nastawienie dzieci i młodzieży do ekonomii  

i finansów. Ważne jest zatem, aby program kształcenia nauczycieli, jak również system 

dalszego doskonalenia zawodowego oparty był na wykorzystaniu różnych, często bardziej 

praktycznych metod nauczania. Ciekawą alternatywą nauczania nauczycieli 

przedsiębiorczości byłoby również wdrożenie części zajęć z praktykami biznesu, dając 

możliwość poznania bliżej świata biznesu oraz nawiązania z nim relacji.   

 

Ze względu na małą liczbę godzin lekcyjnych poświęconych tematyce ekonomicznej, szkoły 

mają ograniczone możliwości uczestnictwa w dodatkowych inicjatywach w ramach 

obowiązkowych zajęć. Co więcej, tylko część szkół (często mieszczących się w dużych 

aglomeracjach) partycypuje w takich inicjatywach. Jednocześnie, współpraca szkół  

z lokalnymi firmami (biznesem) pod względem edukacji ekonomiczno-finansowej praktycznie 

nie występuje. Dla wielu uczniów możliwość poznania przedsiębiorców mogłaby się okazać 

nowym doświadczeniem, dzięki któremu poznaliby praktyczne funkcjonowanie biznesu. 

Bezpośrednie poznanie osoby, która z powodzeniem prowadzi swoją firmę (lokalną, 

regionalną czy globalną) jest bez wątpienia lekcją życia dla młodych osób, która mogłaby 

pozytywnie wpłynąć na ich zaangażowanie w odniesieniu do edukacji w zakresie ekonomii  

i finansów. 

 

 

                                                             
49 Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji  
i Wydawnictw NBP, Stan wiedzy…, op. cit. s. 52-53. 
50 Ibidem., s. 49. 
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Kolejną przyczyną niskiej jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości jest niski status 

przedmiotu. Ponieważ jest on nauczany w szkołach średnich tylko w bardzo ograniczonym 

zakresie, a równocześnie nie ma możliwości wyboru tego przedmiotu na maturze, 

traktuje się go jako przedmiot „drugiej kategorii”. Jest to jedna z najpoważniejszych 

konsekwencji, gdyż sam ten fakt zniechęca zarówno nauczycieli jak i uczniów do 

nauki podstaw przedsiębiorczości. 

 

W obecnej chwili, niewielka liczba godzin przeznaczona na naukę treści ekonomiczno-

finansowych, niedostateczne kwalifikacje nauczycieli, którzy stosują głównie formę 

wykładów wraz z niedopasowanymi do potrzeb materiałami edukacyjnymi, niski status 

przedmiotu oraz brak otwartości na zewnętrzne inicjatywy i współpracę  

z przedsiębiorcami sprawiają, że uczniowie wykazują znikome zaangażowanie w naukę 

ekonomii i finansów.  
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4. REKOMENDOWANE ZMIANY MAJĄCE NA CELU 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI EKONOMICZNO-

FINANSOWEJ 
 

 

 

Kluczowe tezy rozdziału: 

 

▪ Konieczne jest wprowadzenie treści ekonomicznych na każdym etapie edukacji. 

▪ Tematy prowadzonych zajęć, jak i sposoby nauczania ekonomii i finansów 

powinny być dostosowane do każdego etapu edukacji.  

▪ Największy nacisk powinien być położony na praktyczne zagadnienia,  

przez co niezbędne jest wypracowanie i zaimplementowanie zróżnicowanych 

metod nauczania.  

▪ W młodszych klasach nacisk powinien być położony na metody praktyczne, które 

uczą odpowiednich nawyków przez powtarzanie. Dopiero utrwalenie wiedzy 

pozwoli na przekazywanie bardziej zaawansowanych treści. 

▪ W szkołach średnich i branżowych uczniowie przede wszystkim powinni zdobyć 

umiejętności, które przygotują ich na wejście w dorosłe życie, w tym m.in. na rynek 

pracy.  

▪ Prowadzenie polityki otwartych szkół na inicjatywy zewnętrzne oraz współpracę  

z lokalnymi przedsiębiorcami pozytywnie wpłynie na postrzeganie przez uczniów 

pragmatycznego charakteru ekonomii oraz finansów, korzystnie wpływając na 

status przedmiotu. 

▪ Istotnym krokiem podniesienia statusu przedmiotu byłoby również włączenie 

przedmiotu ekonomicznego do przedmiotów maturalnych. 

 

 

Potrzebę zmiany sposobu nauczania podstaw przedsiębiorczości motywujemy tym,  

że obecny system edukacji ekonomicznej nie jest dostosowany do dzisiejszej 

rzeczywistości oraz potrzeb młodych osób. Jak zostało wskazane powyżej, wiedza  

z zakresu ekonomii i finansów jest nieodłącznym elementem naszego życia, a zatem 

świadomość w tym zakresie powinna być czymś pożądanym przez każdego obywatela.  

 

Proponowane przez nas zmiany są o tyle ważne, że właśnie ta wiedza pomaga 

kształtować prawidłowe postawy oraz stymuluje rozwój obywatelskiego 

społeczeństwa, które jest świadome swoich wyborów. Dodatkowo, odpowiednie 

podstawy pozwolą nie tylko na podejmowanie racjonalnych decyzji w świecie finansów,  

ale ułatwią organom państwowym ochronę konsumentów. Ponadto istotne jest,  

by przekazywana wiedza pochodziła ze sprawdzonych źródeł, tak aby treści nie budziły 
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wątpliwości odbiorców oraz nie stanowiły narzędzia manipulacji przez różne instytucje. Warto 

zaznaczyć, że dużą wątpliwość Polaków budzi charakter przekazywanych treści 

ekonomicznych, zwłaszcza z perspektywy etyki51. Z tego względu szkolna edukacja powinna 

być podstawowym źródłem wiedzy, gwarantując bezstronność przekazywanej wiedzy.  

 

W oparciu o: rekomendacje i dobre praktyki m.in. OECD i Komisji Europejskiej, 

doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów w szkołach średnich i gimnazjach, rozmowy  

z uczniami i nauczycielami, własne obserwacje, a także analizę literatury naukowej, 

sformułowaliśmy 5 rekomendacji odpowiadających problemom przedstawionym  

w poprzednim rozdziale. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że rozwiązanie problemu 

niskiego statusu przedmiotu w stosunku do innych nauczanych w szkole jest w dużej 

mierze pochodną wcześniej sygnalizowanych problemów. Istotnym krokiem 

podniesienia statusu przedmiotu byłoby również włączenie przedmiotu 

ekonomicznego do przedmiotów maturalnych. 

 

Problem nr 1. Niedostateczna liczba godzin oraz zbyt późne rozpoczęcie nauki 

Rekomendacja nr 1. Zwiększenie liczby godzin nauczania ekonomii i finansów wraz  

z wprowadzeniem treści z tego zakresu w ramach innych przedmiotów na 

początkowym etapie edukacji 

 

Najnowsza reforma oświaty dokonuje podziału polskiego szkolnictwa na dwa etapy, przy 

czym edukację w szkole podstawowej na dwie fazy, co daje w sumie trzy poziomy 

edukacyjne. 

 

Tabela 3. Nauczanie ekonomii i finansów na poszczególnych etapach edukacji 

 

Klasa Forma nauczania Uwagi 

1–3 szkoła 

podstawowa 

Różne przedmioty Rekomendowane na tym etapie wprowadzenie 

podstawowych treści ekonomiczno-finansowych  

w ramach różnych przedmiotów, m.in. matematyki. 

4–8 szkoła 

podstawowa 

Różne przedmioty  

oraz oddzielny 

przedmiot „podstawy 

finansów  

i ekonomii”  

(1 godzina tyg.  

w klasie 7-8)** 

Wprowadzania bardziej złożonych koncepcji oraz tematów w 

ramach różnych przedmiotów w klasach 4-6 oraz w formie 

oddzielnego przedmiotu w klasach 7-8. W tym okresie młode 

osoby coraz częściej podejmują samodzielne decyzje 

finansowe, co tym bardziej przemawia za potrzebą 

kształtowania odpowiednich postaw i nawyków już na tym 

poziomie. 

1–4 szkoła 

średnia* 

Oddzielny przedmiot 

„finanse i ekonomia”  

(1 godzina tyg.  

w klasie 1-3)*** 

Poświęcenie tego etapu na pogłębienie treści nabytej w 

poprzednich etapach poprzez wprowadzenie np. odniesień 

do rzeczywistych problemów (rynek pracy, kredyty, podatki, 

itp.). Wiedza zdobyta na tym poziomie powinna wyposażyć 

uczniów w narzędzia niezbędne w dorosłym życiu. 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
*W przypadku technikum 1–5 klasa, w przypadku szkoły branżowej 1–3 klasa. 

**Proponujemy wprowadzenie przedmiotu „podstawy finansów i ekonomii” w przeciągu dwóch lat ze względu na 

m.in. niedostateczną kadrę nauczycielską, brak podstawy programowej oraz materiałów edukacyjnych. 

***Rozszerzenie z 2 godzin lekcyjnych w ramach szkoły średniej do 3 godzin lekcyjnych bez względu na typ 

szkoły (liceum, technikum, szkoły branżowe).  

                                                             
51 Górski J., Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej, [w:] „Bezpieczny Bank”, nr 3, 2016, 
s. 3. 
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Rekomendujemy wprowadzenie powyższych zmian w 3 krokach:  

1. Rozszerzenie z 2 do 3 godzin lekcyjnych w ramach szkoły średniej (klasy 1–3), 

2. Wdrożenie podstawowych treści ekonomiczno-finansowych w ramach różnych 

przedmiotów w szkole podstawowej, 

3. Wdrożenie osobnego przedmiotu w szkole podstawowej (klasy 7–8), 

 

Przedstawiona propozycja wraz z koncepcją implementacji zmian pozwoliłaby w ramach  

3 kroków na kompleksową implementację nauczania ekonomii i finansów do podstawy 

programowej, które mogłyby zostać wdrożone w przeciągu trzech lat. 

 

Konieczność podziału nauczania na poszczególne etapy wynika z procesu rozwoju 

dzieci i młodzieży oraz wynikających z niego różnic w zdobytych doświadczeniach 

oraz sposobów poznawania świata. Ze względu na to, że podstawowe treści powinny być 

wdrażane od najmłodszych lat oraz na fakt, że kształtowanie pewnych postaw jest procesem 

długotrwałym52, rekomendujemy wprowadzenie treści ekonomicznych i finansowych do 

programu nauczania już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Podobne stanowisko zajęła 

Komisja Europejska, według której ważne jest, aby zdobyć wiedzę ekonomiczną jak 

najwcześniej, a najlepiej już w szkole podstawowej i średniej53.  

 

W pierwszych latach edukacji stosuje się tzw. nauczanie zintegrowane, w którym nie 

wyodrębnia się poszczególnych przedmiotów. Nauka na pierwszym poziomie edukacyjnym 

opiera się więc na niewielkiej ilości wykładanych przedmiotów, w ramach których przekazuje 

się wiedzę na stosunkowo ogólnym poziomie. Co więcej, ważne jest, aby treści były dla 

uczniów jak najbardziej intuicyjne, gdyż tylko wtedy będą dla nich zrozumiałe. Ważne jest 

również, żeby w najmłodszych latach edukacji dominowała nauka poprzez zabawę,  

gdyż właśnie w ten sposób najmłodsi zdobywają wiedzę o świecie54. Wobec tego, nauczanie 

ekonomii i finansów na tym etapie może odbywać się wyłącznie poprzez włączanie 

odpowiednich treści do innych przedmiotów, np. matematyki (co ma miejsce najczęściej  

w innych krajach) i historii. 

 

W klasach 4–8 nauczanie zintegrowane zastępowane jest nauczaniem przedmiotowym.  

Z tego względu proponujemy kontynuację wprowadzanych koncepcji oraz tematów 

ekonomiczno-finansowych w formie bardziej złożonej w ramach różnych przedmiotów, 

między innymi matematyki, w klasach 4–6.  

 

Następnie wprowadzenie ekonomii i finansów jako oddzielnego przedmiotu w klasach 

7–8 w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ze względu na rozumienie przez uczniów bardziej 

abstrakcyjnych treści oraz wchodzenie w świat dorosłych55 konieczne jest 

wygospodarowanie przynajmniej jednego przedmiotu, również z tego względu, żeby wiedza 

ekonomiczna była przez uczniów traktowana na równi z innymi przedmiotami.  

 

W szkole średniej i szkole branżowej ekonomia i finanse również powinny być nauczane  

w ramach jednego, dedykowanego przedmiotu (zastępując obecny przedmiot „podstawy 

                                                             
52 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Edukacja Finansowa, KOM (2007) 808 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
18.12.2007.s.7. 
53 Ibidem., s. 10.  
54 Molenda M., Uczenie się a działania edukacyjne i wymaganie dydaktyczne, [w:] “Pedagogika, badania, dyskusje, 
otwarcia”, zeszyt nr 4, Kielce 2014, s. 48.  
55 Choćby poprzez możliwość zakładania przez dzieci w wieku 13 lat pierwszych kont bankowych.  
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przedsiębiorczości”), jednak z położeniem nacisku na wyposażenie uczniów w narzędzia 

pozwalające im odpowiednio przygotować się na podejmowanie decyzji w życiu dorosłym. 

Obecny wymiar 2 godzin lekcyjnych w ramach szkoły średniej powinien zostać rozszerzony  

o 1 godzinę, rozszerzając tym samym program nauczania tego przedmiotu na klasy 1–3.  

 

Problem nr 2. Nieodpowiednie, głównie teoretyczne formy nauczania 

Rekomendacja nr 2. Implementacja nauczania opartego na zróżnicowanych metodach 

nauczania 

 

Dla przeciętnych odbiorców, ekonomia i finanse wydają się być abstrakcyjne,  

a co za tym idzie niedostępne, kluczowe jest zatem wdrożenie efektywnych metod 

przekazywania wiedzy. Zdecydowanie większy nacisk powinien być zatem położony na 

aspekt praktyczny, odnoszący się do autentycznych przykładów z naszego życia 

gospodarczego Dlatego też pragniemy zaproponować następujące metody, które mogłyby 

udoskonalić lekcje ekonomii i finansów, a także zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy. 

Proponowane metody (katalog otwarty)56: 

● studia przypadku (tzw. case studies), 

● praca w grupach, 

● projekty semestralne, 

● warsztaty z praktykami, 

● gry symulacyjne i terenowe, 

● wycieczki do publicznych i prywatnych instytucji, 

● badania przeprowadzane przez uczniów. 

 

Studia przypadku (case studies) 

Studia przypadku polegają na postawieniu konkretnego problemu i rozwiązaniu go w grupie 

bądź indywidualnie. Jest to jedna z metod wykorzystywanych podczas zajęć na uczelniach, 

warsztatów oraz procesów rekrutacyjnych57. Uczestnicy otrzymują konkretne zadanie, swoim 

zakresem obejmującym różnorakie treści. Głównym celem jest rozwiązanie zadania i 

przedstawienie konkretnych pomysłów oraz wniosków. Warto zaznaczyć, że taka metoda 

pozwala na bardziej efektywne przekazanie wiedzy, jest bardziej przystępna, ponieważ 

operuje na konkretnych przykładach i pozwala zastosować i utrwalić zdobytą wcześniej 

wiedzę teoretyczną. Dodatkowo ze względu na konieczność połączenia wielu problemów, 

metoda ta wspomaga przyczynowo skutkowe i logiczne myślenie uczestników, rozwijając 

przy tym kreatywność. 

 

Przykład: stworzenie strategii marketingowej dla konkretnej działalności gospodarczej,  

np. kawiarni. Oczywiście celem samym w sobie jest zaprojektowanie strategii, jednak aby to 

osiągnąć, uczestnicy muszą najpierw zastanowić się nad charakterem działalności kawiarni, 

grupą docelową, określić kanały dystrybucyjne, etc.  

                                                             
56 Więcej informacji na temat efektywnego nauczania, którego częścią jest wykorzystanie różnych metod nauczania: 
Sammons P., Bakkum L., Effective teaching, Education Development Trust, 2016; Dorgu T.E., Different Teaching 
Methods: A Panacea for Effective Curriculum Implementation in the Classroom, [w:] “International Journal of Secondary 
Education”, Special Issue: Teaching Methods and Learning Styles in Education. Vol 3, No. 6-1, styczeń 2016; 
Professional Learning in Effective Schools. The Seven Principles of Highly Effective Professional Learning., Office of 
School Education, The Department of Education & Training, Melbourne, lipiec 2005. 
57 Metoda ta jest wykorzystywana na najlepszych uczelniach biznesu na świecie, między innymi w Harvard Business 
School, więcej informacji: http://www.hbs.edu/mba/academic-experience/Pages/the-hbs-case-method.aspx, 
[dostęp: sierpień 2017]; Volpe G., Case teaching in economics: History, practive and evidence, Cogent Economics & 
Finance (2015), 3: 1120977, grudzień 2015. 
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Praca w grupach 

Praca w grupach jest jedną z metod nauczania, obecnie stosowaną w szkołach. Aby praca  

w grupach była bardziej efektywna, proponujemy:  

● zastosowanie systemu premiowego, 

● stworzenie stałych grup, 

● wyznaczenia lidera (rotacyjnego, aby dać szansę wszystkim uczniom). 

 

Jednym z pomysłów jest stworzenie stałych grup np. na okres jednego semestru. 

Umożliwiłoby to przede wszystkim ciągłość pracy oraz projektów. Często czas przeznaczony 

na zadania na lekcjach jest dosyć ograniczony, co skutkuje relatywnie niską wartością 

wykonywanej pracy. Stworzenie stałych grup umożliwiłoby uczniom wykonanie zadania poza 

szkołą, natomiast nauczycielom ułatwiłoby jego egzekwowanie. Ważne, aby każda grupa 

miała swojego lidera, który byłby odpowiedzialny za prace każdego z członków. System 

premiowy natomiast stanowiłby dodatkowy bodziec pobudzający do twórczej pracy. 

 

Przykład: stworzenie modelu biznesowego własnej działalności gospodarczej, a następnie 

przedstawienie go na forum klasy. 

 

Projekty semestralne 

Kolejną proponowaną przez nas metodą są projekty semestralne, które polegają na 

samodzielnej pracy uczniów w grupach bez aktywnej ingerencji nauczyciela. Ten ostatni 

pełni tu raczej funkcję mentora oraz sprawdzającego, gdyż bardzo ważnym celem tej metody 

nauczania jest wypracowanie w uczniach samodzielności oraz odpowiedzialności za swoją 

pracę. Bardzo ważne jest, aby na początku postawić konkretny cel i jasno wyznaczyć części 

składowe zadania projektowego oraz kryteria oceny.  

 

Przykład: stworzenie bazy dostępnych na rynku kont oszczędnościowych dla młodych osób 

w wieku 13–20 lat.  

 

Warsztaty z praktykami 

Kolejnym sposobem na ubogacenie lekcji jest przeprowadzenie cyklicznych warsztatów  

z praktykami, np. przedsiębiorcami lub przedstawicielami instytucji finansowych  

i nadzorczych. Z pewnością takie wydarzenie byłoby nie tyle okazją do poszerzenia wiedzy, 

co stanowiłyby źródło inspiracji dla młodych ludzi, ale pomogłyby również w wyborze drogi 

życiowej.  

 

Gry symulacyjne i terenowe 

Gry symulacyjne są jedną z metod, która pozwala na sprawdzenie wiedzy teoretycznej  

w praktyce. Często również stanowią informację zwrotną dla ucznia, mówiącą, jakie braki  

w wiedzy powinien uzupełnić. Przykładem takiej gry symulacyjnej jest przeprowadzenie 

aukcji, inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych poprzez wirtualny rachunek 

maklerski. Co ważne, gry symulacyjne i terenowe często z łatwością można połączyć z 

zastosowaniem pracy w grupach. 

 

Wycieczki do publicznych i prywatnych instytucji 

Kolejnym sposobem na poznawanie świata finansowego są wycieczki do firm oraz instytucji, 

np. lokalnych przedsiębiorstw, banków, NBP, UOKiK, itp. Pozwolą one na powiązanie 

pewnych treści z konkretnymi organizacjami, a co więcej pomogą w pogłębieniu wiedzy.  
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Badania przeprowadzane przez uczniów 

Podobnie jak wyżej opisywane metody, badania również pozwalają na sprawdzenie wiedzy 

teoretycznej w praktyce, jednak tutaj uczniowie powinni bardziej wykazywać się 

samodzielnością i inicjatywą. Warto zaznaczyć, że metoda ta umożliwiłaby 

interdyscyplinarny rozwój.  

 

Przykład: przeprowadzenie badania dotyczącego świadomości ekonomiczno-finansowej 

młodych Polaków na terenie miasta. 

 

Przedstawione metody są propozycją na urozmaicenie zajęć przedsiębiorczości. Pragniemy 

położyć nacisk na ich praktyczność oraz umożliwienie rozwoju różnych umiejętności, w tym 

organizacji czasu, zarządzania projektem czy wystąpień publicznych. Metody te pomagają 

również w budowie postaw odpowiedzialności, skrupulatności oraz sumienności.  

 

Problem nr 3. Nie dopasowane materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli 

Rekomendacja nr 3. Stworzenie dedykowanej platformy edukacyjnej oraz nowych 

materiałów edukacyjnych, które odpowiadałyby potrzebom uczniów i nauczycieli 

 

Wyrobienie efektywnych metod nauczania niemożliwe jest bez odpowiednich materiałów 

edukacyjnych. Po pierwsze konieczne jest przeredagowanie podręczników tak,  

aby zawierały tylko niezbędny zakres teorii, a w jak największym stopniu odnosiły się do 

praktyki. Należy czerpać dobre praktyki z np. amerykańskich podręczników, gdzie na 

każdym kroku znajdują się odniesienia do przykładów z życia. Dzieląc edukację 

ekonomiczno-finansową na dwa bloki, zakładamy, że wystarczające jest stworzenie  

1-2 podręczników dla każdego etapu edukacji. W nauce ekonomii oraz finansów 

podręczniki mają być dodatkiem, a nie głównym źródeł informacji. 

 

Oprócz podręczników rekomendujemy stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej58, 

na której znajdować się będą kompleksowe materiały zarówno dla uczniów jak i dla 

nauczycieli. Platforma byłaby podzielona na dwie główne części — dla uczniów (otwartą dla 

wszystkich) oraz dla nauczycieli (dedykowaną tylko dla prowadzących zajęcia). Część 

otwarta zawierałaby kursy, ćwiczenia, filmy, artykuły, case studies oraz gry interaktywne.  

Wszystko byłoby podzielone według stopnia zaawansowania (dla poszczególnych etapów 

edukacji) oraz tematyki. Zagadnienia poruszałyby wszystkie istotne treści, które młody 

człowiek powinien wiedzieć i umieć zastosować, wchodząc w dorosłe życie. Wielką zaletą 

tego typu rozwiązań jest fakt, że platforma nie ograniczałaby się jedynie do uczniów. 

Wszyscy zainteresowani mogliby z niej skorzystać, aby podnieść swoje kwalifikacje.  

 

Z kolei część dla nauczycieli zawierałaby wszystkie narzędzia niezbędne do zorganizowania 

oraz przeprowadzenia zajęć. Materiały edukacyjne zawierałyby całą gamę m.in. scenariuszy 

zajęć, case studies, projektów semestralnych, warsztatów, gier symulacyjnych itp. 

Dodatkowo znajdowałyby się tam opisy poszczególnych metod nauczania wraz  

z przykładami jak przeprowadzić zajęcia. Istotną częścią zajęć byłyby kursy oraz szkolenia 

dedykowane dla nauczycieli, aby podnieść ich kwalifikacje oraz przybliżyć sposób 

prowadzenia zajęć. 

                                                             
58 Połączenie funkcjonalności takich serwisów jak Khan Academy (https://pl.khanacademy.org/) oraz Coursera 
(https://www.coursera.org/) dedykowana tylko i wyłącznie do nauki ekonomii i finansów. 
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Problem nr 4. Nieodpowiednie przygotowanie nauczycieli 

Rekomendacja nr 4. Poprawa nauczania nauczycieli wraz z dodatkowymi szkoleniami  

i warsztatami mającymi na celu podnoszenie kwalifikacji 

 

Ze względu na kluczowe miejsce nauczycieli w systemie nauczania konieczne jest zadbanie, 

aby przekazywana przez nich wiedza była rzetelna i aktualna. Rolą nauczycieli jest 

uzmysłowienie uczniom korzyści i pragmatycznego charakteru ekonomii i finansów.  

Co więcej, nauczyciele powinni być tymi osobami, które nie tylko przekażą wiedzę,  

czy pomogą w kształtowaniu pewnych postaw, ale zainspirują uczniów do dalszego 

poszukiwania i pogłębiania wiedzy. 

 

W związku z tym, aby podnieść jakość kształcenia ekonomii i finansów w polskich szkołach, 

niezbędna jest zmiana sposobu nauczania przez nauczycieli oraz wyposażenie ich  

w odpowiednie narzędzia, które ułatwiłyby przekazywanie tej wiedzy. Należy odejść od 

nauczania teoretycznego, które następnie powielane jest w trakcie zajęć. Nauczyciele 

powinni być szkoleni poprzez wykorzystanie zróżnicowanych sposobów kształcenia 

(przedstawionych w rekomendacji nr 2) tak, aby potrafili skutecznie wykorzystać te metody 

przy pracy z uczniami. Część edukacji powinna być poświęcona tematyce sposobów 

dotarcia, zainteresowania i zainspirowania młodzieży ekonomią i finansami. Jak pokazują 

wyniki badań należy skupić się na pragmatycznych aspektach oraz pokazać młodym 

ludziom, że treści te mogą być przedstawione w sposób prosty oraz niezwykle interesujący. 

  

Ze względu na liczne zmiany w świecie ekonomii i finansów ciągłe doskonalenie jest jedyną, 

właściwą odpowiedzią, dlatego też proponujemy wdrożenie odpowiedniego programu 

ciągłego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (co może być w dużej części przez 

interaktywną platformę edukacyjną przedstawioną w rekomendacji nr 3).  

Co więcej, nauczyciele powinni mieć dostęp do bazy materiałów, składającej się z różnego 

typu m.in. zadań indywidualnych, ćwiczeń grupowych, prac semestralnych i case studies 

dopasowanych tematycznie oraz wiekowo.  

 

Problem nr 5. Niska otwartość szkół na zewnętrzne inicjatywy oraz współpracę  

z biznesem 

Rekomendacja nr 5. Promowanie otwartości szkoły na inicjatywy zewnętrzne  

oraz rozpoczęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 

 

Aby nauczanie ekonomii i finansów było skuteczne i pomagało kształtować prawidłowe 

postawy, ważne jest promowanie otwartości szkoły. W naszej ocenie otwartość szkoły 

powinna się objawiać na dwóch płaszczyznach — współpracy z inicjatywami 

zewnętrznymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami (biznesem). 

 

W Polsce funkcjonuje wiele inicjatyw, których celem jest edukacja w wybranym wycinku 

ekonomii i finansów. Jednym z takich projektów jest Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 

(SIGG)59 — jest to gra symulacyjna, która uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie. 

Inicjatywa ta wykorzystuje metodę learning by doing, czyli naukę poprzez działanie. 

Inwestując wirtualne pieniądze, młode osoby podejmują decyzje, w jaki podmiot 

zainwestować, dokonując analiz i burzy mózgów, ucząc się przy tym pracy w zespole.  

                                                             
59 Więcej informacji: https://www.sigg.org.pl/, [dostęp: sierpień 2017] 
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Podobnego typu edukacyjnych projektów w Polsce jest wiele, a wszystkie mają jeden, 

wspólny cel — edukację młodych osób. Instytucje publiczne oraz szkoły powinny stworzyć 

odpowiednie warunki do funkcjonowania, rozwoju oraz współpracy takich inicjatyw  

z uczniami na każdym poziomie edukacji. Szkoły mogłyby nie tylko rozpocząć szerszą 

współpracę z przedstawionymi inicjatywami, ale również na stałe mogłyby zostać wdrożone 

do programów nauczania różnego rodzaju symulatory (np. działalności gospodarczej czy 

rynku kapitałowego), wykorzystujące elementy grywalizacji.  

 

Drugim aspektem zwiększenia „otwartości szkół” jest rozpoczęcie współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami. W każdym mieście, bez względu na jego wielkość, znajdują się lokalni 

przedsiębiorcy. Często takie osoby przez wiele lat budowały swój biznes i wiele z nich  

z chęcią podzieli się wiedzą oraz doświadczeniem z młodymi ludźmi. Spotkania z takimi 

osobami mogą dać uczniom „poczuć z bliska” jak funkcjonuje biznes, z jakimi wyrzeczeniami 

i kosztami się to wiąże, ale również jak bardzo może to być satysfakcjonujące oraz 

zyskowne.  

 

Młode osoby muszą nauczyć się patrzeć na firmy przez pryzmat modelu biznesowego — 

wiedzieć, jak ona operuje, skąd czerpie korzyści, gdzie są koszty, kto jest odbiorcą 

produktów lub usług i gdzie tkwi przewaga konkurencyjna. Ta elementarna wiedza może 

niezwykle wpłynąć na postrzeganie otoczenia. Dla młodych osób niezwykle ważna jest 

również rola autorytetów, możliwość spotkania z ludźmi sukcesu — to utwierdzi ich  

w przekonaniu o korzyściach z edukacji oraz otworzy, jak dotąd niezauważane przez nich 

możliwości rozwoju. 
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PODSUMOWANIE 
 

Podejmowanie decyzji finansowych jest nieodłącznym elementem naszego życia. 

Niezliczona liczba decyzji finansowych, mniejszych oraz większych jest podejmowana 

każdego dnia. Mają one wpływ nie tylko na decydentów, ale również na całe rodziny, 

społeczeństwa oraz gospodarki. W dzisiejszych czasach wiedza nabiera coraz większego 

znaczenia w odniesieniu do podejmowania świadomych i mądrych decyzji finansowych.  

 

Wiedza ta musi być oparta na solidnych fundamentach. Kształtowanie odpowiednich 

nawyków oraz umiejętności powinno mieć miejsce jak najwcześniej. Co więcej,  

ich zdobywanie od najmłodszych lat jest skuteczne oraz efektywne, przyczyniając się do 

kształtowania świadomości ekonomiczno-finansowej młodej osoby. 

 

Tradycyjnym miejscem zdobywania wiedzy jest szkoła, jednak jak pokazuje rzeczywistość, 

poziom nauczania treści ekonomiczno-finansowych w polskim systemie szkolnictwa 

obowiązkowego ograniczony jest do minimum. Skutkiem tego jest mniejszy, niż wynikałoby 

to z relatywnego stopnia rozwoju polskiej gospodarki na tle innych krajów, poziom wiedzy  

w zakresie ekonomii i finansów wśród Polaków. 

 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele — zbyt mała liczba godzin, głównie teoretyczne 

formy nauczania, niedopasowane materiały edukacyjne, nieodpowiednie przygotowaniem 

nauczycieli, niska otwartość szkół oraz niski status przedmiotu. Celem tego raportu jest 

identyfikacja głównych problemów systemu oświaty oraz zaproponowanie kompleksowych, 

spójnych rozwiązań. Nasze rekomendacje stanowią wskazówkę co zrobić, aby poprawić 

jakość kształcenia ekonomii i finansów w polskich szkołach, a tym samym podnieść 

świadomość ekonomiczno-finansową Polaków w sposób efektywny. 

 

W naszym przekonaniu Polsce potrzebna jest długoterminowa strategia na rzecz 

podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej społeczeństwa. Pierwszym krokiem,  

a zarazem fundamentem tych zmian powinny być zmiany na etapie szkolnictwa 

obowiązkowego. Wierzymy, że stopniowe wprowadzanie zaproponowanych rozwiązań 

przyczyni się do kolejnych działań mających wspólny cel — podniesienie świadomości 

ekonomiczno-finansowej Polaków. 

 

Gruntowna zmiana systemu kształcenia ekonomii i finansów jest konieczna. Przez ostatnie 

25 lat Polska dokonała „cudu gospodarczego”. W dzisiejszej debacie wiele mówi się  

o wyzwaniach polskiej gospodarki oraz o tym, że motory wzrostu gospodarczego,  

które spowodowały skok gospodarczy Polski, powoli się wyczerpują.  

 

Jednak aby podtrzymać tendencje rozwojowe, niezbędne jest zbudowanie gospodarki 

na solidnych fundamentach, a jednym z nich jest wyedukowane finansowo 

społeczeństwo. Z tego względu niezbędne jest wdrożenie do systemu szkolnictwa 

obowiązkowego proponowanych przez nas rozwiązań, które w założeniu mają stanowić 

początek dalszych, systemowych zmian.  
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Sebastian Wieczorek 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z bankowością inwestycyjną, 

wcześniej pracował w branży venture capital oraz prowadził badania nad instytucjami 

finansowymi i regulacjami w tym zakresie. Stypendysta Akademii Liderów Rynku 

Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.  

 

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do rozwoju różnego rodzaju projektów 

społecznych. Jego pasja do dzielenia się wiedzą z innymi spowodowała powstanie  

i rozwijanie inicjatywy „Finanse i Ekonomia Dla Każdego”, której celem jest podniesienie 

świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków.  

 

Współautor raportu „Future of the Visegrad Group”.  Otrzymał I nagrodę w konkursie na 

najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii i finansów. Podczas studiów 

wiceprzewodniczący największego projektu o tematyce polityki pieniężnej w Polsce — 

Gabinetu Cieni RPP.  

 

Jego zainteresowania naukowe obejmują finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy, politykę 

pieniężną oraz kryzysy finansowe. W wolnych chwilach czyta książki, prowadzi warsztaty 

oraz uprawia sporty siłowe i wytrzymałościowe.  

 

sebastian.wieczorek@fedk.pl  

 

Weronika Rec  

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe 

zdobywała w instytucjach finansowych oraz nadzorczych.  

 

Współtworzy projekt „Finanse i Ekonomia dla Każdego” oraz angażuje się w prowadzenie 

warsztatów dla szkół średnich. Doświadczenie w edukowaniu zdobywała również podczas 

wolontariatu na rzecz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych podczas 

Akademii Młodego Ekonomisty. 

 

Wiceprzewodnicząca SKN Finansów i Makroekonomii w roku 2015/2016. Działalność 

akademicką łączy z działalnością w projektach SKN-u, takich jak: Warsztaty Ekonomiczne, 

Wyjazdowe Seminarium Naukowe. Była redaktor naczelna „Przeglądu Ekonomiczno-

Społecznego”, który jest jedynym w Szkole Głównej Handlowej czasopismem naukowym  

o profilu ekonomiczno-społecznym redagowanym przez studentów.  

 

Swoje zainteresowania naukowe poświęca rynkom finansowym, a szczególnie rynkowi 

instrumentów pochodnych i centralnemu rozliczaniu. W wolnych chwilach jeździ konno,  

czyta książki i gra na pianinie. 

 

weronika.rec@fedk.pl 

 

Niniejszy raport zawiera prywatne poglądy autorów i nie odzwierciedlają one stanowiska instytucji 

przez nich reprezentowanych. 

mailto:sebastian.wieczorek@fedk.pl
mailto:weronika.rec@fedk.pl


35 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ „FINANSE I EKONOMIA DLA KAŻDEGO” (FEDK) 
 

Wierzymy, że wyedukowane społeczeństwo, które podejmuje racjonalne i świadome decyzje 

w sferze ekonomiczno-finansowej jest fundamentem dalszego, zrównoważonego rozwoju 

społecznego i gospodarczego Polski. Chcemy żyć w kraju, w którym ludzie w sposób 

efektywny gospodarują swoimi zasobami, co pozytywnie wpłynie na ich budżet osobisty, 

rodzinny, całe społeczeństwo oraz gospodarkę.  

 

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki, dlatego w 2015 roku 

powstała inicjatywa „Finanse i Ekonomia Dla Każdego” (FEDK), której misją jest 

podnoszenie świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa. Inicjatywa 

otrzymała grant w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi, którego celem jest wspieranie 

nowatorskich projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych.  

 

Nasze działania w 2016 roku doprowadziły do stworzenia materiałów edukacyjnych, 

przeszkolenia kilkudziesięciu osób prowadzących warsztaty oraz przeprowadzeniu ponad  

15 warsztatów o tematyce ekonomiczno-finansowej, głównie w szkołach średnich. W 2018 

roku stworzyliśmy zestaw 10 kompleksowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli 

podstaw przedsiębiorczości, przeprowadziliśmy 15 warsztatów oraz odbyliśmy wiele spotkań 

z nauczycielami podstaw przedsiębiorczości.  

 

Działalność FEDK skupia się wokół wspólnego celu – podnoszenia świadomości 

ekonomiczno-finansowej Polaków poprzez: 

▪ tworzenie materiałów edukacyjnych, między innymi dla nauczycieli podstaw 

przedsiębiorczości, 

▪ prowadzenie warsztatów, głównie dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli, 

▪ propagowanie edukacji ekonomiczno-finansowej.  

 

Więcej informacji można znaleźć na www.fedk.pl  

 

W ostatnich latach przeprowadziliśmy warsztaty o tematyce ekonomiczno-finansowej dla 

każdej grupy wiekowej, począwszy od uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, 

studentach, osobach dorosłych, kończąc na seniorach. 

 

Nasza działalność edukacyjna prowadzona w ostatnich latach umocniła nasze 

przeświadczenia o potrzebie efektywnego oraz skutecznego kształcenia ekonomiczno-

finansowego polskiego społeczeństwa, zwłaszcza na etapie szkolnictwa obowiązkowego.  

 

 
MISJA — podejmowanie kompleksowych działań na rzecz podnoszenia świadomości 
ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa. 
 
WIZJA — wyedukowane społeczeństwo, które racjonalnie i świadomie podejmuje decyzje  
w sferze ekonomiczno-finansowej. 
 

 

Sebastian Wieczorek – Założyciel i lider inicjatywy FEDK 

Weronika Rec - Współkoordynatorka inicjatywy FEDK 

http://www.fedk.pl/
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PODZIĘKOWANIA 
 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania 

niniejszego raportu. Wasze sugestie i komentarze stanowiły cenne wskazówki i służyły 

nieocenioną pomocą podczas procesu powstawania raportu. Jednocześnie pragniemy 

podziękować wszystkim nauczycielom, którzy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami  

i spostrzeżeniami. To dzięki Wam mogliśmy lepiej zrozumieć codzienność i wyzwania 

edukacji ekonomiczno-finansowej młodzieży. Dziękujemy również wszystkim osobom,  

od których otrzymaliśmy wiele życzliwych słów wsparcia oraz pomocy. Na zakończenie, 

chcielibyśmy również podziękować całemu zespołowi FEDK, z którym rozpoczęliśmy w 2015 

roku realizację projektu w ramach pierwszego grantu. Wasz entuzjazm i zaangażowanie  

w edukację pokazały nam, że nasze działania są słuszne i wartościowe. Dziękujemy Wam 

wszystkim.  

 

 

Autorzy  
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PARTNERZY  
 

Instytut Inicjatyw Gospodarczych i 

Konsumenckich „INSTIGOS” 

 

 

 
 

Misją Instytutu Gospodarczego  

i Konsumenckiego Instigos jest dostarczenie 

wiedzy, umiejętności i unikatowego spojrzenia 

na zagadnienia współczesnej gospodarki, 

społeczeństwa, polityki, kultury oraz 

technologii w celu wypracowania najlepszych 

rozwiązań dla Polski i wypracowania 

wysokiego poziomu rozwoju społecznego  

i gospodarczego w naszym Kraju. 

 

https://instigos.org/ 

 
 

 

           Instytut Studiów  

           Ekonomiczno-Społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Misją Instytutu Studiów Ekonomiczno-

Społecznych jest działanie na rzecz nauki 

polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy poprzez prowadzenie  

i wspomaganie działalności naukowej, 

badawczej i edukacyjnej, a także 

przygotowywanie programów reform 

społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

http://ises.edu.pl/ 

 

 

Fundacja im. Lesława A. Pagi  

 

 
 

Od 2003 roku realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów 

oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych.Programy przeznaczone dla studentów i absolwentów związane są  

z obszarami: rynku kapitałowego (projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, CEE 

Capital Market Leaders Forum, The Leaders of Venture Capital), energetyki (Akademia 

Energii, Forum Nowa Energia), ochrony zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia) oraz 

biznesu (Akademia Liderek Biznesu). 

 

http://www.paga.org.pl/ 

 

 

 

http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/x-edycja-akademii-liderow-rynku-kapitalowego?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/cee-capital-market-leaders-forum/cee-capital-market-leaders-forum?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/cee-capital-market-leaders-forum/cee-capital-market-leaders-forum?lang=pl
http://vcleaders.com/
http://paga.org.pl/projekty/akademia-energii/v-edycja-akademii-energii?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/akademia-energii/v-edycja-akademii-energii?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/forum-nowa-energia/forum-nowa-energia?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/liderzy-ochrony-zdrowia/iii-edycja-liderow-ochrony-zdrowia?lang=pl
http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderek-biznesu/akademia-liderek-biznesu?lang=pl
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