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Świat fi nan sów jest dla wie lu osób wciąż trud ny do zro zu mie nia 
– klien ci nie zna ją pew nych po jęć fi nan so wych, nie wie dzą, jak 
efek tyw nie za rzą dzać do mo wym bu dże tem, ma ją pro blem z pla -
no wa niem wy dat ków. Rów no le gle prze sza co wu ją wła sną świa -
do mość eko no micz ną – w prze pro wa dzo nym przez nas badaniu, 
sprawdzającym poziom wiedzy finansowej, tylko 16 proc. oce ni ło 
swój po ziom wie dzy na sła by lub bar dzo sła by, tym cza sem wy -
ni ki te stu świad czą, że aż 40 proc. re spon den tów ma nie do sta -
tecz ną wie dzę z pod staw eko no mii. W tym kon tek ście 
nie zmier nie waż na po zo sta je edu ka cja. Po ziom świa do mo ści fi -
nan so wej wpły wa bo wiem na ja kość po dej mo wa nych przez 
klien tów de cy zji. Od po wied nia wie dza z ob sza ru fi nan sów po -
zwa la klien tom do ko ny wać świa do mych wy bo rów i le piej do pa -
so wy wać in stru men ty fi nan so we do swo ich po trzeb, uła twia 
zro zu mie nie ry zy ka zwią za ne go z po sia da niem pew ne go ro dza -
ju pro duk tów, aż wresz cie po ma ga le piej za rzą dzać fi nan sa mi 
oso bi sty mi. 

60% Polaków nie wie, że firmy pożyczkowe nie 
mogą oferować pożyczek zabezpieczonych 
na nieruchomościach. 

40%  
Polaków nie posiada podstawowej wiedzy o finansach. 

Tylko 9 na 100 osób uzyskało 
w teście wiedzy wynik bardzo dobry.

¼ Polaków przecenia swoją świadomość 
ekonomiczną. 

46% osób nie wie, że może odstąpić 
od umowy kredytu konsumenckiego.

72% konsumentów nie wie, że 
wysokość kosztów pozaodestkowych kredytu 
lub pożyczki jest regulowana ustawowo. 

Agnieszka Wachnicka  
 
Prezes  
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego  

Ra port ja sno po ka zu je, że wie dza fi nan so wa Po la ków jest nie wy star cza -
ją ca. Ba da nie w znacz nej mie rze do ty czy ło usług po wszech nych, z któ -
rych prze cięt ny Po lak ko rzy sta lub de kla ru je, że mógł by sko rzy stać, gdy by 
by ły mu w da nym mo men cie po trzeb ne. Nie py ta li śmy o in no wa cyj ne 
roz wią za nia na ryn ku fi nan so wym, o skom pli ko wa ne pro duk ty. Li de ra -
mi w nie chlub nym ze sta wie niu nie do sta tecz nej wie dzy eko no micz nej są 
oso by mło de – w wie ku 18-34 la ta, choć to wła śnie ta gru pa naj wy żej 
oce nia ła swo ją zna jo mość za gad nień fi nan so wych. Na dru gim miej scu 
znaj du ją się se nio rzy, któ rzy rów nież cha rak te ry zu ją się ni skim po zio -
mem wie dzy z za kre su fi nan sów. Wśród obu tych grup wskaź nik ocen 
nie do sta tecz nych prze kra czał 40 pro cent. Ten ra port jest dia gno zą, a le -
kar stwem mu si być edu ka cja i rze tel na in for ma cja. Świa do mość nie do -
sta tecz nej wie dzy po stro nie kon su men tów po win na tym bar dziej 
wpły wać na roz waż ne i od po wie dzial ne dzia ła nie pod mio tów fi nan so -
wych ofe ru ją cych róż ne, cza sem skom pli ko wa ne, pro duk ty i usłu gi. Ocze -
ku je my od nich – ja ko kon su men ci – ta kie go wła śnie part ner stwa 
i spo łecz nej od po wie dzial no ści. 

Kamil Pluskwa-Dąbrowski  
 
Prezes  
Federacji Konsumentów
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91% Polaków nie wie, ile może wynosić 
maksymalne oprocentowanie pożyczki. 
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Subiektywna ocena poziomu wiedzy 

5% bardzo dobrze

28% dobrze

3% bardzo słabo

52% przeciętnie

13% słabo

Rzeczywisty poziom wiedzy o finansach

16% dobra

35% dostateczna

9% bardzo dobra

40% niedostateczna

Rzeczywisty poziom wiedzy finansowej w podziale na wiek badanych 

0 10 20 30 40 50

5%

12%

8%

9%

14%

15%

21%

14%

35%

34%

36%

36%

46%

43%

37%

35%

18-34 lata

35-49 lat

50-64 lata

65 lat lub więcej

bardzo dobra

dobra

dostateczna

niedostateczna

Liderami w niechlubnym zestawieniu 
niedostatecznej wiedzy ekonomicznej są 
osoby młode (18-34 lata), choć jednocześnie 
to właśnie ta grupa najwyżej oceniała swoją 
znajomość zagadnień finansowych. 
Na drugim miejscu znajdują się seniorzy, 
którzy również charakteryzują się niskim 
poziomem wiedzy z zakresu finansów. 
Wśród obu tych grup wskaźnik ocen 
niedostatecznych przekraczał 40 procent.  
 
Wyniki testu wskazują również, że im 
wyższe wykształcenie, tym wyższa wiedza 
o finansach. Podobną tendencję można 
zaobserwować w podziale na status 
materialny – im lepiej sytuowany 
respondent, tym jego wiedza o finansach 
jest wyższa.  
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Polacy są optymistami w samoocenie znajomości podstaw ekonomii. 
Aż 1/3 rodaków określa swój poziom wiedzy finansowej jako bardzo 
dobry lub dobry. Co druga osoba wskazuje, że ma przeciętną 
świadomość ekonomiczną, a tylko 16 proc. badanych przyznaje się, że 
ich poziom wiedzy jest słaby lub bardzo słaby. Jednak rzeczywisty stan 
wiedzy na tematy finansowe, określony na podstawie wyników 
przeprowadzonego quizu finansowego, jest znacznie niższy. 

Aż 4 na 10 Polaków uzyskało z testu wiedzy ocenę niedostateczną, 
co oznacza, że odpowiedziało poprawnie na mniej niż połowę z 15 
pytań. Co 3. osoba ukończyła test z oceną dostateczną, a ocenę 
bardzo dobrą i dobrą uzyskało łącznie 25 proc. ankietowanych. 
Porównując deklarowany poziom wiedzy finansowej ze stanem 
faktycznym, należy przyznać, że niemal 1/4 konsumentów 
przecenia swoją znajomość podstaw ekonomii. 

Wiedza o finansach – deklaracje vs. rzeczywistość
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W ramach testu sprawdzono wśród respondentów stopień 
znajomości podstawowych pojęć związanych z kredytami 
i pożyczkami. Zapytano o definicje dotyczące kosztów i opłat 
związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych, a także 
o podstawowe reguły i zasady zawierania umów z bankami lub 

instytucjami pożyczkowymi, które są jasno określone w prawie. 
Zgodnie z projektem badania każdy ankietowany losowo otrzymał 
po jednej definicji i przypisywał pojęcie spośród wymienionych. 
Na kolejnych wykresach kolorem zielonym zostały oznaczone 
poprawne wskazania badanych. 

Spośród pojęć związanych 
z produktami finansowymi najmniej 
trudności respondentom sprawiły 
definicje kredytu i chwilówki. W obu 
przypadkach aż 68 proc. ankietowanych 
wskazało prawidłową odpowiedź. 
Natomiast znacznie bardziej kłopotliwe 
okazały się dla konsumentów pojęcia 
związane z kosztami 
charakterystycznymi dla kredytów 
i pożyczek.  
 
Ankietowani mieli problem ze 
wskazaniem, czym są koszty 
pozaodsetkowe i często mylili je 
z definicją całkowitego kosztu kredytu 
(1/4 błędnych wskazań). Tylko co 2. 
respondent (52 proc. odpowiedzi) 
wykazał się wiedzą, czym jest całkowita 
kwota kredytu, co może być o tyle 
niepokojące, że jest to podstawowy 
wskaźnik określający sumę środków, 
jakie kredyto- bądź pożyczkobiorca 
otrzyma od banku lub instytucji 
pożyczkowej. Definicję RRSO prawidło 
wskazało 61 proc. badanych. 

Definicje pojęć związanych z pożyczkami /kredytami (część 1)

18 6 27 49

23

52

25 68 5 2

16 23 9

6 368

Uzyskujemy od instytucji finansowej lub osoby fizycznej określoną kwotę pieniędzy 
na czas oznaczony lub nieoznaczony. Kwota może być przeznaczona na dowolny cel, 

którego nie trzeba podawać przy ubieganiu się o pieniądze. [N=244]

Na podstawie pisemnej umowy bank zobowiązuje się udostępnić ustaloną kwotę na 
określony cel oraz czas. Otrzymujący pieniądze zobowiązuje się wykorzystać je 

zgodnie z umową oraz zwrócić bankowi wraz z wynagrodzeniem w postaci prowizji
 i odsetek. [N=284]

Pożyczka krótkoterminowa. Daje możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy. Kwota 
może być przeznaczona na dowolny cel, ktorego nie trzeba podawać przy ubieganiu 

się o pieniądze. [N=357]

Udzielenie przez instytucję finansową lub osobę fizyczną określonej kwoty pieniędzy. 
Środki są nieoprocentowane pod warunkiem dotrzymania terminów spłaty. Dotyczy 

to niewysokich kwot udzielanych na krótki okres. [N=237]

dane w procentach

1 pożyczka 2 kredyt 3 chwilówka 4 pożyczka 0%

Definicje pojęć związanych z pożyczkami /kredytami (część 2)

61

17 44 14 25

17 21 52 11

27 9 10 55

4 13 23
Całkowity koszt pożyczki / kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako 

wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
 [N= 313]

Suma wszystki opłat, które nie wchodzą w skłąd odsetek danego kredytu, pożyczki, 
chwilówki. Należą do nich prowizje, marże, opłaty administracyjne, opłaty za 

rozpatrzenie wniosku, opłaty związane 
z ubezpieczeniem itp. [N=259]

Kwota wszystich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia 
konsumentowi – nie obejmuje kosztow kredytu. [N= 271]

Suma wszystkich kosztów kredytu, czyli odsetek wynikających z oprocentowania, 
prowizji banku czy ubezpieczeń. [N= 279]

dane w procentach

1 RRSO 2 koszty pozaodsetkowe 3 całkowita kwota kredytu 4 całkowity koszt kredytu

Znajomość pojęć związanych z kredytami i pożyczkami
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Opłaty i koszty związane z zaciąganiem 
zobowiązań finansowych to zagadnienia, 
które konsumentom sprawiają największe 
trudności. Aż 91 proc. Polaków nie wie, ile 
może wynosić maksymalne 
oprocentowanie kredytu lub pożyczki. 
Tylko 9 proc. badanych wskazało, że jest 
to dwukrotność odsetek ustawowych.  
 
Ponadto, tylko 28 proc., dysponując 
informacją o kwocie pożyczki, okresie 
kredytowania oraz wysokości RRSO, umie 
prawidłowo obliczyć koszty kredytu lub 
pożyczki – 29 proc. ankietowanych 
obliczyło tę kwotę błędnie, a 42 proc. osób 
w ogóle nie podjęło się próby kalkulacji.  

Z przeprowadzonego testu wynika 
także, że konsumenci nie są w pełni 
świadomi praw, jakie przysługują  
im przy zawieraniu umowy o kredyt 
lub pożyczkę:  
■ blisko połowa Polaków (46 proc.) 

nie wie, że od umowy zwieranej 
z bankiem lub firmą pożyczkową 
można odstąpić bez podania 
przyczyny (w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy).  

■ niemal co drugi konsument  
(48 proc.) nie wie, że możliwość 
wcześniejszej spłaty kredytu 
i pożyczki jest zagwarantowana 
ustawowo.  

■ aż 60 proc. ankietowanych nie wie, 
że pożyczkodawca, poza bankiem 
i SKOK-iem, nie może zażądać 
od klienta ustanowienia 
zabezpieczenia na nieruchomości.  

■ tylko 28 proc. osób wie, że kredyto- 
i pożyczkodawca nie może 
dowolnie ustalać wysokości 
różnych opłat i prowizji 
związanych z udzieleniem kredytu 
lub pożyczki.  

Wiedza nt. zaciągania pożyczek 

53

52

71

15

35

50

16

44 28 28

60 24

24 26

39 25

63 22

7 22

16 32

22 24
Czy od umowy pożyczki, którą się podpisze, można odstąpić bez podania 

przyczyny?

Czy możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki jest gwarantowana ustawowo?

Czy pożyczkobiorca ma prawo przed podpisaniem umowy dostać 
spersonalizowaną umowę tj. przygotowaną specjalnie dla niego?

Czy przed podpisaniem umowy pożyczki konieczne jest uiszczenie jakichś 
kosztów - np. opłaty przygotowawczej?

Czy firma pożyczkowa może zażądać od pożyczkobiorcy zabezpieczenia
 w postaci mieszkania?

Czy wysokość odsetek od pożyczek jest regulowana ustawowo,
tzn. w przepisach prawa?

Czy koszty pozaodsetkowe związane z udzieleniem pożyczki mogą przekroczyć 
wartość pożyczki?

Czy każdy pożyczkodawca może dowolnie ustalać wysokość różnych opłat
 i prowizji - czyli kosztów pozaodsetkowych?

dane w procentach

1 tak 2 nie 3 nie wiem / nie pamiętam Ile może wynosić maksymalne oprocentowanie pożyczki? 

4% 

27% 

9% 

17%

24%

9%

10%

max 5%

max 10%

max 20%

max 25%

tyle co odsetki ustawowe

dwa razy tyle co odsetki ustawowe

nie wiem / nie pamiętam

Próba określenia kosztów pożyczki 

42% nie wiem / trudno powiedzieć 29% koszt wskazany błędnie

28% koszt wskazany poprawnie
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W ramach testu wiedzy 
respondentów zapytano także 
o znajomość urzędów i organizacji 
związanych z rynkiem 
finansowym.  
 
Jak wynika z badania, najbardziej 
rozpoznawalną instytucją jest 
Komisja Nadzoru Finansowego 
(84 proc. poprawnych 
odpowiedzi). Niemal 7 na 10 
Polaków prawidłowo 
przyporządkowało rolę Rzecznika 
Konsumentów i Federacji 
Konsumentów, ale już tylko 30 
proc. osób poprawnie wskazało 
definicję Rzecznika Finansowego. 

Definicje urzędów i instytucji związanych z rynkiem finansowym 

70

15 30 22 33

20 6 67 6

3 7 6 84

5 13 11
Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której celem 

jest ochrona konsumenta w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę poprzez 
sieć oddziałów terenowych.  [N=332]

Urząd państwowy, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów klientów 
instytucji finansowych. [N=247]

Wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. 
Zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie. [N=270]

Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym 
w Polsce. Podejmuje działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 

finansowego. [N=273]

dane w procentach

1 Federacja 
      Konsumentów

2 Rzecznik Finansowy 
      (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych)

3 Rzecznik 
      Konsumentów

4 Komisja Nadzoru
      Finansowego

Mniej trudności sprawiło respondentom kolejne pytanie o to, czym zajmuje się 
Rzecznik Finansowy. Niemal 2/3 badanych prawidłowo wskazało, że jest to 
urząd administracji państwowej, do którego mogą się zgłaszać obywatele 

w razie problemów z bankiem lub inną tego typu instytucją. Błędnej 
odpowiedzi udzieliło 38 proc., z czego 14 proc. nie podjęło próby odpowiedzi 
na to pytanie. 

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

62% To urząd administracji państwowej, do którego 
mogą się zwracać obywatele w razie problemów 

z bankiem lub inną tego typu instytucją 

9% To instytucja nadzorująca rynek

15% To instytucja społeczna, 
          która pomaga w sprawach finansowych 

14% Nie wiem trudno powiedzieć

Znajomość urzędów i organizacji rynku finansowego



 
Kontakt:  
Katarzyna Korycka 
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego 
e-mail: katarzyna.korycka@frrf.pl 
tel. 600 400 223

 
 
Longina Lewandowska-Borówka 
Federacja Konsumentów 
e-mail: rzecznik@federacja-konsumentow.org.pl  
tel. 22 827 51 05 

Informacje o badaniu  

Raport „Wiedza finansowa Polaków” został przygotowany przez Federację Konsumentów 
i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie wyników testu wiedzy zrealizowanego 
przez firmę badawczą ABR SESTA. Test wraz z badaniem przeprowadzono w październiku 2019 
roku, na reprezentatywnej próbie 1122 Polaków w wieku 18+ z wykorzystaniem dwóch technik 
badawczych: 399 wywiadów przeprowadzono przy użyciu kwestionariuszy papierowych, 
kolejne 723 wywiady zrealizowano techniką CAWI. 


