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Jest powszechnie akceptowanym środkiem 
wymiany, wykorzystywanym do regulowania 
płatności za towary i usługi oraz innych 
zobowiązań pieniężnych. 
Oznacza to ,że mając odpowiednią ilość pieniędzy, 
można je wymienić na dowolne towary i usługi 
oferowane na rynku.
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� Czym są
� Skąd się biorą
� Dlaczego ich potrzebujemy
� Co można z nimi robić
� Ile ich potrzebujemy



� Środek wymiany,
� Miernik wartości,
� Środek płatniczy,
� Środek przechowywania 



� Obserwuje co i jak robią rodzice,

� Wspólnie z rodzicami planuje, podejmuje 
decyzje i uczy się samodzielnie wydawać
pieniądze





potoczne określenie stałej 
i niewielkiej kwoty pieniędzy,
wypłacanej dziecku przez
rodziców w określonym czasie.



� oszczędzania
� gospodarowania pieniędzmi
� odpowiedzialności za pieniądze
� zdolności planowania i rozkładania realizacji 

potrzeb w czasie
� konsekwencji z decyzji podjętych przez 

dziecko
� konsekwencji pożyczania





W Polsce 41% dzieci zaczyna otrzymywać swoje 
pierwsze kieszonkowe wraz z rozpoczęciem szkoły 
podstawowej. 
Z kolei 26% dostaje pieniądze jeszcze przed pójściem 
do pierwszej klasy lub tuż po jej ukończeniu. 
50% rodziców wypłaca kieszonkowe raz na miesiąc. 
24% dzieci dostaje gotówkę raz na tydzień. 
Co ciekawe, w Bułgarii wskaźnik ten sięga aż 84%.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Profi Credit 
wynika, że wysokość średniego miesięcznego 
kieszonkowego w Polsce, dla dzieci poniżej 18 roku 
życia, wynosi 67 zł.

IPSOS, 2015 r. Rodzinne Finanse – lato 2015







Zalety:
� Poznanie wartości pieniądza
� Nauka liczenia
� Poznanie najważniejszych 

wydatków domowych oraz cen 
towarów i usług

� Nauka podejmowania decyzji, 
ponoszenia

ich konsekwencji oraz oszczędzania
� Nauka planowania – ile, na co i 

kiedy
� Nauka obowiązkowości -

terminowość

51% z nich odkłada 
część kieszonkowego 
na później, 
zaś 11% nie wydaje z 
niego ani złotówki.



� Utrata kontroli 
� Podejście materialistyczne (pieniądze 

zaczynają
być celem samym w sobie, a nie środkiem do
zaspokajania potrzeb)
� Sprawia kłopot rodzicom – trudno ustalić, co
dziecko ma kupować sobie samo, a za co płacą
rodzice, nie wiadomo też, ile właściwie dawać
pieniędzy




