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METODOLOGIA

3

Cel przeprowadzonego badania
•

Nadrzędnym celem zrealizowanego badania (podobnie jak wcześniej
przeprowadzonego badania ilościowego) było dostarczenie Narodowemu Bankowi
Polskiemu danych pomocnych przy tworzeniu strategii działań skierowanych do osób
powyżej 55 roku życia, których celem będzie zwiększenie zainteresowania obrotem
bezgotówkowym w tej grupie.

•

Na poziomie szczegółowym poniższe badanie jakościowe miało dostarczyć informacji w
następujących obszarach:
– Jakie są motywy leżące u podłoża określonych zachowań finansowych Polaków powyżej 55
roku życia ze szczególnym uwzględnieniem zachowań związanych z obrotem bezgotówkowym
(posiadanie konta, korzystanie z kart płatniczych i kredytowych, płatności przez Internet)?
– Jakie są największe bariery przed korzystaniem z obrotu bezgotówkowego (specyficzne dla
każdego poziomu zaawansowania bezgotówkowego oraz każdego segmentu)?
– Jakie są specyficzne motywy i bariery zachowań finansowych (w tym ze szczególnym
uwzględnieniem zachowań dotyczących obrotu bezgotówkowego) w poszczególnych
wyodrębnionych przez nas w badaniu ilościowym segmentach?
– Jaki jest potencjał różnych rozwiązań strategicznych i komunikatów dotyczących zwiększenia
korzystania z obrotu bezgotówkowego w poszczególnych, wcześniej wyodrębnionych
segmentach?

Metodologia
Metoda
•

•
•

„Badanie postaw Polaków powyżej 55 roku życia wobec obrotu bezgotówkowego – część jakościowa” zostało
przeprowadzone metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych o charakterze etnograficznym prowadzonych
w domach respondentów (eng. IHDI – Individual Home Depth Interview), czyli jakościową rozmową moderatora z
osobą badaną, prowadzoną według wcześniej przygotowanego scenariusza badania.
Liczba badanych osób N=30.
Czas trwania wywiadu: około 3-4 godziny.

Próba do badania
•
•
•

Próba celowa dobrana ze względu na kryteria demograficzne i psychograficzne (przynależność do wcześniej
wyodrębnionych na podstawie badania ilościowego segmentów.
Kobiety i mężczyźni w wieku 55-75 lat.
Osoby mieszkające zarówno w miastach (Warszawa, Siedlce, Piotrków Trybunalski), jak i na wsiach (wieś pod
Warszawą, wsie pod Siedlcami, wsie pod Piotrkowem Trybunalskim).

Realizacja terenowa badania
•

Realizacja terenowa badania: Uniwersytet Warszawski, sierpień 2012.

Opracowanie raportu
•

Analizy wyników oraz raport zostały przygotowane pod kierunkiem dr hab. Dominiki Maison, prof. UW.
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Charakterystyka segmentów –
psychografia
• Ubankowieni Optymiści to osoby zadowolone z życia. Wpływa na to szereg różnych elementów – przede wszystkim dbanie o siebie,
satysfakcjonujące kontakty z rodziną, a także z innymi ludźmi. Charakteryzuje ich silne poczucie wewnątrzsterowności i niezależności. Ważna
jest dla nich przede wszystkim rodzina, zdrowie i różnego rodzaju aktywności. Praca sprawia im przyjemność i jest źródłem satysfakcji, jednak
odnajdują się oni też na emeryturze, często podejmując działania umożliwiające im samorealizację. Ubankowieni Optymiści są segmentem
najbardziej zaawansowanym w kontekście nowych technologii.
• Znużeni Życiem to osoby mało zadowolone z życia. Ich niski poziom zadowolenia przejawia się także w stosunku do większości aspektów ich
egzystencji, zwłaszcza: sytuacji finansowej, sytuacji zdrowotnej, sytuacji rodzinnej, kontaktów z innymi ludźmi, monotonii życia codziennego.
Nie przywiązują wagi do niemal żadnych wartości – żyją dniem codziennym i tym, co o przyniesie. W kontekście przyszłości najbardziej
obawiają się pogorszenia stanu zdrowia i sytuacji materialnej. Praca w przeszłości stanowiła dla nich przede wszystkim źródło dochodów, ale
dawała także możliwość kontaktu z innymi ludźmi, którego obecnie brakuje. Na emeryturze Znużeni Życiem nie mają na siebie żadnego
pomysłu, trudno im dostrzec sens w czymkolwiek. Są to osoby stosunkowo zaawansowane technologicznie (aczkolwiek mniej niż
Ubankowieni optymiści) – większość z nich korzysta z komputera i Internetu.
• Bierni Materialiści to osoby raczej niezadowolone ze swojego życia. Charakteryzuje ich silne poczucie niesprawiedliwości, wynikające z kilku
przekonań, m.in.: o tym, że kiedyś było lepiej, że nikt nie dba o ich los, a oni sami nie mają wpływu na to, co dzieje się w ich życiu (silne
poczucie zewnątrzsterowności). Bardzo słabo oceniają swój stan zdrowia i sytuację materialną. Pieniądze są wartością, wokół której obraca
się ich życie – z nimi związane też są największe obawy o przyszłość (oraz ze stanem zdrowia). Praca jest (lub była) dla nich niemal wyłącznie
źródłem dochodów, nie przywiązują wagi do satysfakcji czy spełnienia związanego z jej wykonywaniem. Często wyczekują przejścia na
emeryturę, na której nie podejmują praktycznie żadnych aktywności. Jest to segment słabo zaawansowany technologicznie – Bierni
Materialiści korzystają raczej z podstawowych funkcji telefonu komórkowego, sporadycznie z komputera czy Internetu.
• Rodzinni Niematerialiści to osoby zadowolone z życia, skupione przede wszystkim na rodzinie – daje im ona wsparcie, poczucie
bezpieczeństwa i spełnienia, jest motorem do działania i naturalnym życiowym wyborem. W życiu, oprócz rodziny, ważna dla nich jest także
wolność wyboru, zdrowie i kontakt z innymi ludźmi. Myśląc o przyszłości osoby z tego segmentu skupiają się na oszczędzaniu (które jest
inwestycją w dzieci) oraz zdrowiu. Praca daje im poczucie satysfakcji i umożliwia bycie ciągle aktywnym. Rodzinni Niematerialiści są dość
obeznani z nowymi technologiami – większość z nich korzysta z telefonu komórkowego, część także z komputera i Internetu.
• Wykluczeni Tradycjonaliści to osoby raczej niezadowolone z życia – zmęczone i znużone swoją sytuacją finansową, stanem zdrowia i
poziomem kontaktów z innymi ludźmi. Charakteryzuje ich silne przywiązanie do tradycji. Ich wartości to: szacunek, religia i poszanowanie
hierarchii. W życiu ważna jest dla nich rodzina i moralność. Są silnie zewnątrzsterowni, często mają poczucie, że dla nich na wszystko jest już
za późno. Uważają, że praca zapewnia utrzymanie i uszlachetnia; jednak po przejściu na emeryturę przestają być aktywni, a równocześnie są
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przerażeni powstałą sytuacją finansową, jak i pojawiającą się pustką. Mają oni najmniejszą styczność z nowymi technologiami.

Charakterystyka segmentów –
finanse
• Ubankowionych Optymistów charakteryzuje funkcjonalne podeście do pieniędzy – są one środkiem do celu, ale poza tym dają też poczucie
bezpieczeństwa i niezależności. Zarządzają pieniędzmi w sposób przemyślany, który łączy potrzeby związane z bieżącym życiem z myśleniem o
przyszłości (odkładanie ich na lokatach, kontach oszczędnościowych). Jest to segment najbardziej ubankowiony – wszystkie osoby mają konto
i preferują obrót bezgotówkowy (korzystanie z karty płatniczej i bankowości elektronicznej). Są w największym stopniu świadome roli banków
w dzisiejszym świecie.
• Znużeni Życiem uważają pieniądze za coś, co się chce mieć, co jest celem samym w sobie, ale co trudno zdobyć. Mają przekonanie, że
pieniądze mogą zmienić jakość życia na lepszą. Świadomie zarządzają swoimi pieniędzmi – monitorują i kontrolują wydatki; starają się także
obracać posiadanymi finansami. Zdecydowana większość z nich posiada konto w banku, podobnie jak kartę płatniczą. Znużeni Życiem lubią
korzystać z karty bankomatowej. Część z nich korzysta z bankowości elektronicznej; pozostali nie widzą potrzeby, by wykorzystywać Internet
jako narzędzie zarządzania pieniędzmi. Przy wyborze oferty bankowej największe znaczenie mają dla nich jak najniższe opłaty za prowadzenie i
korzystanie z konta. Zdarza im się odwiedzać placówkę banku w celach towarzyskich.
• Bierni Materialiści uważają, że pieniądze to podstawa egzystencji, podchodzą do nich bardzo emocjonalnie. Sprawują nieustanną kontrolę
nad swoimi wydatkami; pieniądze wywołują w nich poczucie niższości. Mają przekonanie, że „duże” pieniądze są gwarantem szczęścia i
zapewniają uznanie w oczach innych. Osoby z tego segmentu wypracowały miesięczny schemat zarządzania pieniędzmi, skupiony przede
wszystkim na „tu i teraz”. Część z nich posiada konto bankowe i kartę płatniczą. Korzystają z niej jednak rzadko – głównie spowodowane to
jest poczuciem, że posługiwanie się gotówką umożliwia sprawowanie większej kontroli nad wydatkami. Bierni Materialiści mają dość ubogą
wiedzę o rynku finansów – uważają, że banki są interesowne i że trzeba mieć „odpowiednie” pieniądze, żeby korzystać z ich usług.
• Rodzinni Niematerialiści traktują pieniądze w funkcjonalny sposób – chociaż dają im one pewną niezależność, to osoby z tego segmentu
podchodzą do nich z dystansem, mało emocjonalnie. Rodzinni Niematerialiści dobrze zarządzają pieniędzmi wydając je na aktualne potrzeby,
a nadwyżki oddają dzieciom albo umieszczają na lokatach lub kontach oszczędnościowych. Większość z nich posiada konto bankowe oraz
kartę płatniczą. Często posługują się jednak gotówką – płacą nią lub dają ją dzieciom i wnukom. Rodzinni Niematerialiści uważają, że należy
unikać banków z zagranicznym kapitałem (są mniej stabilne); mają też przekonanie, że opłaty za konto są czymś naturalnym. Nie korzystają oni
z bankowości elektronicznej – nie widzą potrzeby i nie do końca mają zaufanie do tej formy płatności.
• Wykluczeni Tradycjonaliści podchodzą do pieniędzy jako do środka do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Uważają, że pieniądze to wynik
ciężkiej pracy, chociaż ona sama nie gwarantuje „dużych” pieniędzy. Pieniądze kojarzą się im z luksusem, swobodą i sprawowaniem kontroli
nad własnym życiem – podejście typowe dla materialistów. Zarządzają pieniędzmi w sposób planowy – ich dochód musi im wystarczyć na cały
miesiąc. Raczej nie posiadają konta bankowego, co wynika z trzech rodzajów barier: przekonania o kontach (wysoki koszt, nie dla wszystkich),
postawy wobec banków (biurokracja, nastawienie na zysk, niepewność w czasach kryzysu) i kosztów (przede wszystkim psychologicznych).
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Ogólnie starają się trzymać z dala od wszelkiego rodzaju usług bankowych.
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Wyodrębnione segmenty
Ubankowieni
Optymiści

Wykluczeni
Tradycjonaliści

14%
25%
17%

Znużeni Życiem

21%
Rodzinni
Niematerialiści

22%
Bierni Materialiści
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1. Ubankowieni Optymiści

12

Ubankowieni Optymiści –
charakterystyka demograficzna
Płeć

Wiek

Wykształcenie

53%

55-59 lat

50%

średnie ogólnokształcące i
techniczne

2%

75 lat i więcej
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-10% 0%

3%

Praca stała

mieszkający z partnerem

3%

Praca dorywcza

78%
8%

Emeryt|rencista

wdowiec / wdowa

8%

Nie pracuje zawodowo
40%

60%

80%

Dzieci

53%

36%
38%
10% 20% 30% 40% 50% 60%

1,84

Wnuki

1,59

6%
0%

Bezrobocie

rozwiedziony / w separacji

20%

24%

Dzieci i wnuki

Sytuacja zawodowa

żonaty / zamężana

2%

pomaturalne i wyższe

kawaler / panna

0%

zasadnicze zawodowe

18%

65-74 lata

Stan cywilny

podstawowe

27%

60-64 lata

50%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Zadowolenie z życia
39%

68,6

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

78,3
Skala zadowolenia z życia 0-100
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Ubankowieni Optymiści –
styl życia, podejście do nowych technologii
Hobby

Korzystanie z komputera
40%

Telefon komórkowy

25%

71%

70%

96%

88%

Odsetek osób deklarujących posiadanie hobby

Wyjazdy

Odsetek osób korzystających przynajmniej od
czasu do czasu z komputera

Wakacje w Polsce
71%

26%

Wakacje za granicą
43%

10%

Pielgrzymka
10%
Sanatorium
23%

Odsetek osób posiadających telefon komórkowy

Korzystanie z internetu
24%
93%

Przeglądanie stron www

85%

8%

78%

Poczta elektroniczna (e-mail)

39%

Portale społecznościowe

24%

Zakupy i aukcje

Odsetek osób korzystających z internetu
wśród wszystkich osób w segmencie

27%

Komunikator internetowy

8%

Telefon przez Internet

12%

Odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku
brały udział w powyższych typach wyjazdów

Obsługa konta bankowego przez
Internet

65%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

N= 176 (Tylko korzystający w internetu)
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Podejście do życia (1/4)
POCZUCIE SPEŁNIENIA
Ubankowieni Optymiści to osoby, które są zadowolone praktycznie z każdego aspektu swojego życia. Wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu,
wiedzą do czego dążą. Mają pomysł na siebie, na to, w jaki sposób mogą się realizować, jakie działania podejmować, żeby czuć się dobrze i
właściwie wykorzystywać swoje życie. Osoby z tego segmentu przez całe swoje życie miały realne oczekiwania względem niego – potrafiły
oszacować, na co mogły sobie pozwolić, co było w zasięgu ich ręki i do tego dążyły. Podobnie jak całe życie, także teraz – często będąc już
na emeryturze – nie gonią za niemożliwym, dzięki czemu oszczędzają sobie zawodów i rozczarowań. Bije z nich poczucie spełnienia,
satysfakcja z tego, że ich życie wygląda tak jak chcieli, a nie inaczej. Taka postawa, obecna u osób z tego segmentu, to wypadkowa kilku
czynników, m.in.:
• Poczucie wewnątrzsterowności – Ubankowieni Optymiści są przekonani, że nikt nie ma takiego wpływu na ich życie, jak oni sami.
Wierzą, że są kowalami własnego losu i znajdują potwierdzenie tego w doświadczeniach, które ich spotykają. Nie zniechęcają się
niepowodzeniami, wręcz przeciwnie – uczą się na błędach, aby funkcjonować jeszcze bardziej efektywnie i sprawniej realizować swoje
zamierzenia. Mają poczucie niezależności, co daje im siłę do działania i pozwala z podniesioną głową iść do przodu. Pozwala im także
być aktywnym – widoczne efekty własnych poczynań są dla nich niejako wzmocnieniem pozytywnym do podejmowania dalszych
działań.
• Umiejętność adaptacji do zmieniającego się środowiska – osoby z tego segmentu stosunkowo szybko i efektywnie potrafią
przystosować się do pojawiających się w ich otoczeniu zmian. Często obserwują to, co dzieje się wokół nich, starają się zrozumieć
zachodzące procesy. Nie boją się nowości – nie postrzegają ich w kategoriach zagrożeń, tylko możliwości i szans. Są przekonani, że
niemal każdą okazję można efektywnie wykorzystać, żeby mieć z tego „coś dla siebie”, np. nauczyć się nowej umiejętności, zgłębić coś
nieznanego, poznać nowych ludzi, nowe rzeczy. Chociaż oswojenie się z pewnymi rzeczami zajmuje im trochę czasu (potrzebują go na
wewnętrzne przekonanie samego siebie o wartości danej rzeczy, umiejętności, rozwiązania), to po efektywnym opanowaniu tej
czynności mają najczęściej poczucie satysfakcji i przeświadczenie, że „było warto”.
• Samorozwój – osoby z tego segmentu mają poczucie, że dbanie o własny rozwój (fizyczny, intelektualny) to klucz do tego, by być
szczęśliwym człowiekiem przez długie lata. Mają szerokie zainteresowania, są ciekawi świata, chcą poszerzać swoją wiedzę. Sprawia im
to przyjemność, podwyższa samoocenę, podnosi pewność siebie. Chociaż Ubankowieni Optymiści podejmują takie działania przede
wszystkim dla siebie, to lubią pokazywać innym swoje „zdolności” – jest to dla nich w pewnym sensie powód do dumy, że mimo swoich
lat cały czas prą do przodu, że nie zostają w tyle (także w porównaniu z młodszym pokoleniem).
15

Podejście do życia (2/4)
ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Ubankowieni Optymiści to osoby zdecydowanie zadowolone ze swojego życia – zarówno kiedy myślą o nim całościowo, jak też gdy
analizują poszczególne jego elementy. Na pozytywną ocenę własnej egzystencji przez osoby z tego segmentu najbardziej wpływają
następujące elementy:
• Dbanie o siebie – Ubankowieni Optymiści to osoby, które przywiązują dużą wagę do swojego samopoczucia. Starają się pamiętać o
sobie każdego dnia. Dbanie o siebie rozumieją jako umożliwienie sobie efektywnego funkcjonowania obecnie i w przyszłości. Dlatego
ważne jest dla nich uprawianie sportu – np. chodzenie „z kijkami”, jazda na rowerze, chodzenie po górach. Dzięki temu czują się
zrelaksowani, mają lepszą kondycję, ale i nadzieję na to, że schorzenia typowe dla osób w podeszłym wieku pojawią się u nich (dzięki
ich zapobiegliwości) nieco później. Ważne jest również bardziej hedonistyczne dbanie o siebie – Ubankowieni Optymiści lubią sprawiać
sobie przyjemność poprzez kupowanie różnych rzeczy i nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia. Czują, że mają prawo sobie
dogadzać, tym bardziej, że robią to korzystając z własnych zasobów materialnych. Aspektem dbania o siebie jest także poświęcanie
sobie czasu i przeznaczanie go na to, na co się akurat ma ochotę – może to być wyjście ze znajomymi, czytanie książki, pójście do
teatru czy obejrzenie filmu. Osoby z tego segmentu nie chcą się ograniczać – robią to, na co mają ochotę, a co potem przekłada się na
ich dobre samopoczucie.
• Rodzina – Ubankowieni Optymiści są zadowoleni ze swojej rodziny: z tego, jaka ona jest oraz jak często ma się z nią kontakt. Osoby z
tego segmentu poświęciły dużo czasu i uczucia, aby wychować swoje dzieci na osoby samodzielne, odpowiedzialne, przestrzegające
pewnych wartości i umiejące sobie poradzić w życiu. Bardzo ważne było dla nich, aby dzieci były wykształcone, znalazły dobrą pracę
oraz aby „odnalazły się” w życiu – w wielu przypadkach tak się stało i to jest powód do dumy. Chociaż Ubankowieni Optymiści
chcieliby, aby kontakt z dziećmi i wnuczkami był trochę częstszy, to i tak są zadowoleni z tego, co mają.
• Kontakty z innymi ludźmi – osoby z tego segmentu są osobami towarzyskimi, lubią przebywać w gronie ludzi (nie tylko przyjaciół czy
znajomych, ale także „obcych” – np. osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Ubankowieni Optymiści mają swoje grono znajomych, z
którymi spotykają się od lat, dzielą się swoimi radościami i troskami. Czują, że mają znajomych i przyjaciół, którzy dają im wsparcie, nie
zawiodą ich. Ale zawierają też nowe znajomości, które sprawiają im radość – np. wspólne „wypady” do teatru z innymi uczestnikami
wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku są pozytywnym elementem życia, urozmaiceniem, utwierdzają Ubankowionych
Optymistów w przekonaniu, że w życiu jest jeszcze wiele do poznania, do zobaczenia i do zrobienia.
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Podejście do życia (3/4)
DO CZEGO PRZYWIĄZUJĄ WAGĘ W ŻYCIU?
• Rodzina. Rodzina to bardzo ważny element życia Ubankowionych Optymistów. Z myślą o rodzinie podejmują najważniejsze decyzje
życiowe – podjęcie pracy lub chwilowa rezygnacja z niej, wychowanie potomstwa, zapewnienie mu odpowiednich warunków życia,
umożliwienie jak najlepszej edukacji, itd. Osoby z tego segmentu postrzegają wychowanie dzieci jako pewien rodzaj inwestycji –
przekazuje im się pewne wartości, uczy zasad, według których powinno się żyć, pokazuje właściwą drogę, wspiera podczas
niepowodzeń i świętuje radości, cały czas się nad nimi „czuwa”, ale w pewnym momencie dziecko się usamodzielnia i wtedy przychodzi
czas „zwrotów” z inwestycji (można stwierdzić, że odniosło się sukces, kiedy dziecko stało się „dobrym”, samodzielnym człowiekiem,
przestrzegającym uniwersalnych wartości; dla osób z tego segmentu „zwrot inwestycji” nie oznacza, że dzieci są im coś winne, że
należy im się coś od dzieci). Ubankowieni Optymiści nawet po usamodzielnieniu swoich dzieci nadal wspierają je tak, jak tylko mogą:
pieniędzmi, doradztwem, opieką nad wnukami, itd.
• Zdrowie. Dla Ubankowionych Optymistów dobre zdrowie jest podstawą do działania – bez tego trudno byłoby im wyobrazić sobie swój
obecny sposób życia, aktywność, zapewnianie sobie różnorodnych wrażeń. Z tego powodu podejmują działania mające na celu
zadbanie o ten element życia na tyle, na ile mogą sobie pozwolić. Sprowadza się to do dwóch kwestii: profilaktyki i leczenia
objawowego. Profilaktyka wykonywana jest poprzez m.in. uprawianie sportu i zbilansowaną dietę. Z kolei leczenie objawowe przejawia
się np. w wykupywaniu i zażywaniu lekarstw, które osoby z tego segmentu muszą zażywać, aby ich stan zdrowia nie uległ pogorszeniu.
Ubankowieni Optymiści zdają sobie sprawę z tego, że „ze zdrowiem nie ma żartów” – jeśli zaniedba się ten obszar, to trzeba się liczyć
(prędzej czy później) z poważnymi konsekwencjami.
• Niezależność. Dla osób z tego segmentu poczucie niezależności jest niezwykle istotne. Ubankowieni Optymiści chcą czuć, że sami są
kowalami swojego losu, że mogą samodzielnie podejmować decyzje, które ich dotyczą, że nie muszą „czekać na pozwolenie”, aby
zrobić coś z własnym życiem. W największym stopniu obawiają się zależności fizycznej (jeśli okaże się, że są chorzy, że będą zdani na
„łaskę” innych, że nie będą samowystarczalni), w znacznie mniejszym stopniu – zależności finansowej (konieczność spłat zadłużeń,
kredytów, pożyczek). Zależność finansowa nie jest dla Ubankowionych Optymistów realnym zagrożeniem, bo (profilaktycznie) nie
doprowadzają do takich sytuacji, w których nie byliby w stanie uregulować należności.
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Podejście do życia (4/4)
PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI
Ubankowieni Optymiści mają pozytywne podejście do przyszłości – są zdania, że czeka ich jeszcze wiele przeżyć, doświadczeń. Wierzą, że
jeszcze nie wszystko widzieli, nie wszystkiego doświadczyli. Osoby z tego segmentu patrzą przed siebie ze spokojem – nie kreślą „czarnych
scenariuszy” i raczej nie mają obaw dotyczących tego, co przyniosą kolejne miesiące czy lata. Ten spokój i radosne oczekiwanie na to, co
przyniesie przyszłość wynikają z działań podejmowanych przez Ubankowionych Optymistów w teraźniejszości, czyli:
• Profilaktyka zdrowotna – osoby z tego segmentu dbają o siebie i swoje ciało (sport, odpowiednia dieta, odpoczynek, sen, wakacje), dzięki
czemu mają nadzieję na to, że trudy starości pojawią się możliwie najpóźniej. A nawet jeśli będzie inaczej, to przynajmniej nie będą mogli
sobie zarzucić, że coś zaniedbali (na chwilę obecną robią co mogą, aby oddalić problemy zdrowotne wieku starszego).
• Oszczędzanie – Ubankowieni Optymiści lokują pieniądze w różnych produktach bankowych: lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje
Skarbu Państwa. Wychodzą z założenia, że pieniądz, którym się nikt nie zajmuje „marnuje się” – dlatego przekazują środki, które udało im
się zgromadzić do banku, żeby procentowały i przyniosły (nawet niewielki) zysk. Zyskane w ten sposób oszczędności raczej przeznaczają na
konkretny cel niż gromadzą po prostu „na przyszłość”.
• Odpowiedzialność – silne poczucie niezależności u osób z tego segmentu sprawia, że same zajmują się różnego rodzaju sprawami
formalnymi, które ich dotyczą. W myśleniu o przyszłości przebija się u nich wątek śmierci, ale nie podchodzą do niego emocjonalnie, z
obawą, tylko rozpatrują go w kategoriach czysto racjonalnych – chcą zostawić po sobie porządek, żeby nie sprawiać nikomu
niepotrzebnych trudności. Z tego powodu sporządzają testament czy upoważniają dzieci do niektórych produktów bankowych. Robią to
nie ze strachu przed „końcem”, ale w poczuciu, że to jest ich obowiązek, że nikt nie powinien musieć tego za nich robić – przywiązują
wagę do poczucia niezależności, więc skoro sami mogą coś zdziałać w tym kierunku, to to zrobią, aby nie sprawiać innym problemu.
• Wyjazdy – mimo podejmowanej profilaktyki (przed chorobami, w razie śmierci), u Ubankowionych Optymistów w podejściu do
przyszłości znajdują się także plany i postanowienia, zwłaszcza te związane z wyjazdami, wakacjami, zwiedzaniem świata. Osoby z tego
segmentu lubią odwiedzać nowe miejsca i w miarę możliwości starają się realizować swoje zamierzenia. Jest to pozytywny aspekt
przyszłości – Ubankowieni Optymiści oczekują momentu wyjazdu, ekscytują się tym, co zobaczą, przygotowują się do tego (czytają
informacje, oglądają zdjęcia w Internecie) i liczą na to, że będzie to coś niezwykłego, czego jeszcze nie mieli okazji przeżyć.

Takie podejście do przyszłości wynika z silnej wewnątrzsterowności Ubankowionych Optymistów – wierzą oni w to, że przyszłość będzie
taka, na jaką sobie zapracują już dzisiaj – podejmują więc wszystkie możliwe działania, aby przyszłość była dokładnie taka, jakiej chcą.
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Podejście do pracy i emerytury (1/2)
PRACA
Niezależnie od tego, czy Ubankowieni Optymiści są jeszcze aktywni zawodowo czy przeszli już na emeryturę, mają podobne podejście do
pracy, która w ich mniemaniu sprowadza się do dwóch aspektów:
• Jest źródłem satysfakcji i szansą na samorealizację – osoby z tego segmentu poszukują w pracy przede wszystkim satysfakcji – oczekują, że
praca będzie wiązała się z pozytywnymi emocjami, że będzie czymś, co sprawia przyjemność, gdzie człowiek chodzi z uśmiechem na ustach,
do czego chce się wracać po urlopie. Nie chodzi o to, że praca sama w sobie ma być przyjemna, ale o to, że jej wykonywanie, widoczność
efektów podejmowanych działań i poczucie bycia potrzebnym powinny prowadzić do poczucia zadowolenia i spełnienia. Praca powinna być
także wyzwaniem – Ubankowionym Optymistom nie zależy na tym, żeby praca była spokojna, przewidywalna czy monotonna. Oni chcą się
rozwijać, chcą zdobywać kolejne umiejętności, awansować – tak, aby sobie „udowodnić”, że mogą to zrobić, że są w stanie „wskoczyć” na
wyższy poziom.
• Przynosi dochody – ważnym aspektem pracy dla osób z tego segmentu jest również jest zarobkowy charakter. Ubankowieni Optymiści
zdają sobie sprawę z tego, że bez pieniędzy nie ma życia – dlatego trzeba pracować. Ale dla nich nie jest to najważniejszy motywator do
podejmowania aktywności zawodowej.
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Podejście do pracy i emerytury (2/2)
EMERYTURA
Ubankowieni Optymiści nie wyczekiwali przejścia na emeryturę – nie wyobrażali sobie, jak to będzie, kiedy ich dni nie będą wypełnione
pracą, którą lubili, która dawała im satysfakcję. Pierwsze miesiące na „nowej ścieżce życia” często były trudne – osoby z tego segmentu nie
wiedziały, czym się zająć, nie potrafiły znaleźć sobie miejsca w domu, nie wiedziały jak wypełnić sobie czas w ciągu dnia. Przestawienie się
na „tryb emeryta” zajęło im czasami nawet kilka miesięcy, ale w końcu się zaadaptowali i wypracowali schemat działania, który nota bene
jest podobny do tego, jak wyglądał kiedy jeszcze pracowali, to znaczy:
• Aktywność przede wszystkim – Ubankowieni Optymiści nie potrafią i nie chcą siedzieć bezczynnie w domu i zachowywać się tak, jak (w
ich mniemaniu) zachowuje się przeciętny polski emeryt – ogląda telewizję, sprzątnie w domu, zrobi obiad, ewentualnie wyjdzie na
spacer. Oni nie identyfikują się z tą grupą, bowiem mają w sobie wolę życia, energię i siłę do działania, mnóstwo pomysłów, które chcą
zrealizować. Dlatego wynajdują sobie różnego rodzaju projekty (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku) i aktywnie w nich uczestniczą,
poznając nowych ludzi, dowiadując się nowych rzeczy, odwiedzając nowe miejsca, itd.
• Praca dorywcza – osoby z tego segmentu chętnie dorabiają sobie na emeryturze, chociaż sytuacja finansowa większości z nich tego nie
wymaga. W pracy Ubankowieni Optymiści czują się jak ryba w wodzie (kiedy muszą działać, planować, organizować coś, brać na siebie
odpowiedzialność) – to jest coś, w czym się dobrze czują i z czego nie chcą rezygnować tylko dlatego, że przekroczyli taki a nie inny wiek.
Poza tym zawsze znajdzie się coś, na co można przeznaczyć dodatkowe pieniądze – często jest to po prostu sprawienie sobie
przyjemności, „zainwestowanie” w siebie (np. w nową parę butów, wycieczkę).
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Podejście do życia oraz pracy i emerytury –
cytaty
W ogóle w życiu mi fajnie, jestem szczęśliwa. (…) Jak
poszłam na emeryturę, to na początku byłam
najnieszczęśliwszą osobą na świecie, nie potrafiłam sobie
znaleźć miejsca. A potem trafiłam na SGGW, organizowali
taki Uniwersytet Trzeciego Wieku. I to są panie, które się
różnymi rzeczami zajmują. Ja nie jestem taka odważna,
żeby na starość zacząć śpiewać lub tańczyć. Natomiast
chętnie uczestniczę w wyjazdach, lekcjach, wykłady są
ciekawe. Są tańsze bilety to teatru, do filharmonii. (UO, 1)

Zdecydowałem się pracować po przejściu na emeryturę, bo
nie wyobrażałem sobie, że mogę być nieczynny, chciałem
coś robić, niekoniecznie związanego z zawodem. Myślę
teraz o zrobieniu kursu wyceny nieruchomości. W
odróżnieniu od takich przeciętnych 70-latków mój sposób
myślenia jest zachodni, dobrze się czuję, staram się być
aktywny, nie używam windy od 10 lat, wchodzę na 10
piętro z zakupami. (UO, 6)

Mam dwie znajome sąsiadki, z którymi chodzimy sobie z
kijaszkami. To sobie idziemy do Lasu Kabackiego, czasem
na rowery. (UO, 4)

W weekendy jeździmy dużo, ciekawe miejsca zwiedzamy,
np. Białowieża, Ciechanowiec, Drohiczyn, Janów. Mam
wnuka, który uwielbia konie, zwierzęta, to z nim do zoo
chodzimy. (UO, 2)

W Mostostalu pracuję 32 lata. Lubię tę pracę, jakbym nie
lubił, to bym nie pracował 32 lata. Zaczynałem jako
pracownik fizyczny, byłem brygadzistą. Później na mistrza.
(UO, 2)

Mam 67 lat, jestem na emeryturze, a jednocześnie jeszcze
pracuję w tej firmie, w której pracowałam ostatnie 10 lat
przez emeryturą. Pracuję na emeryturze, bo po pierwsze
poproszono mnie o to. A poza tym nie są mi obojętne
również dodatkowe pieniążki, bo dzięki temu trochę
wyjeżdżam, trochę świat zwiedzam, a tak to różnie bywało.
A chce się i dziecku pomóc, i mieszkanie dla syna, więc się
przydają. Trochę świata zwiedziłam, byłam w Japonii, w
Tunezji, w Meksyku. (UO, 4)
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Podejście do nowych technologii
Ubankowieni Optymiści są segmentem najbardziej zaawansowanym w kontekście nowych technologii:
• Telefon komórkowy – niemal wszystkie osoby z tego segmentu posiadają to urządzenie, które pojawiło się w ich życiu naście
lat temu. Obecnie służy im przede wszystkim do kontaktu z innymi ludźmi, chociaż Ubankowieni Optymiści korzystają także z
innych funkcjonalności poza dzwonieniem i pisaniem smsów, takich jak: robienie zdjęć, słuchanie radia/mp3, budzik,
dyktafon. Są raczej samoukami – obsługi uczą się albo metodą prób i błędów albo czytając instrukcję.
• Komputer – dla Ubankowionych Optymistów komputer to przede wszystkim narzędzie służące do pracy (specjalistyczne
programy, tworzenie dokumentów, arkuszy, itd.). W kontekście domowym u osób z tego segmentu pojawia się jako
rozrywka, głównie przez Internet.
• Internet – dla osób z tego segmentu Internet to „okno na świat” – korzystają z niego nie tylko w kategoriach rozrywki
(ściąganie filmów i muzyki, wiadomości) czy kontaktu z innymi ludźmi (komunikatory, portale społecznościowe, poczta), ale
(przynajmniej część Ubankowionych Optymistów) również jako kanał wspomagający codzienne życie – w tym zakupy i
zarządzanie pieniędzmi (bankowość elektroniczna). Większość osób z tego segmentu miała pierwszy kontakt z Internetem
albo w pracy, albo za pośrednictwem własnych dzieci (komputer i Internet jako narzędzia wspomagające naukę) –
podchodziły one do tego rozwiązania bardziej z zaciekawieniem niż z obawą, podobnie jak do innych tego typu udogodnień.
 Ubankowieni Optymiści bardzo pozytywnie oceniają rozwój technologiczny – uważają go za nieodzowny (sądzą, że nie można, nie warto
zostać w tyle). Oni chcą iść razem z postępem – starają śledzić się to, co pojawia się na rynku, uczyć się i poznawać działanie
technologicznych nowinek. Nie robią tego jednak z przymusu – ich to po prostu ciekawi, sprawia przyjemność i robi na nich wrażenie, że na
ich oczach świat idzie do przodu, a oni starają się dotrzymać mu kroku. I chociaż zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie nadążyć za
wszystkim, to nie jest to coś, co ich zniechęca do dalszych eksploracji.
 Osoby z tego segmentu potrafią wpleść nowe technologie we własne życie – mają pomysł na to, jak korzystać z komputera, Internetu,
telefonu czy aparatu cyfrowego tak, aby to im pomogło, aby im to ułatwiło coś w życiu. Nie korzystają z nowoczesnych udogodnień na
pokaz czy w chaotyczny sposób – używają ich, aby poszerzać swoją wiedzę, lepiej zorganizować swoje życie, używają ich „mądrze”.
Χ Ubankowieni Optymiści dostrzegają jedną wadę rozwoju technologii – negatywny wpływ na prywatność. Ma to dwojakie przejawy – po
pierwsze, człowiek staje się dużo bardziej dostępny, co oczywiście jest w jakiś sposób pozytywne, ale z drugiej strony trudniej o chwilę
spokoju, zatrzymania się, przemyślenia, zadumy. Po drugie, niektórym ludziom łatwiej „obnosić się” publicznie z aspektami życia
prywatnego, które – według osób z tego segmentu – powinny zostać w domowym zaciszu (np. kłótnie czy osobiste rozmowy przez telefon
w miejscach publicznych). Nie jest to jednak na tyle istotne, by zniechęcało do angażowania się w korzystanie z nowych technologii,
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świadczy bowiem jedynie o kulturze osób z nich korzystających.

Podejście do nowych technologii –
cytaty
Ja mam z komputerem do czynienia od zarania świata.
Pierwszą komórkę też, chciałam mieć bardzo, więc
kupiłam. Była taka duża i ciężka, ale bardzo mi się to
podobało. Ja lubię takie nowinki, ale teraz już tak nie
nadążam. Ale uważam, że komórka i komputer to
konieczność w dzisiejszych czasach. (UO, 1)

Ekspansja technologiczna, to bardzo wielkie
dobrodziejstwo. Ja pierwszy telewizor miałam dopiero jak
wyszłam za mąż, a tak to na komendzie powiatowej był
jedyny telewizor w mieście. A teraz mam to w domu na co
dzień, mam komputer, Internet, nie muszę chodzić i prosić
się, żeby skorzystać, wszystko mam w zasięgu ręki. (UO, 5)

Pierwszy telefon miałem w 95 roku. Potem komputer,
później Internet. Sam się uczyłem. Głównie korzystam z
przeglądarki, Allegro też, bankowość – przelewy, nie
przelewy. Jakieś wiadomości najświeższe, Nasza Klasa,
Facebook. Mam konto na Facebooku, sam to zrobiłem.
(UO, 2)

Korzystam ze stron internetowych, z Google. Jak
kupowałem samochód, to bardzo długo siedziałem w
Internecie , wyszukiwałem na tych różnych portalach,
niemieckiej, belgijskiej czy holenderskiej giełdzie. (UO, 6)

Korzystam z Internetu wtedy, kiedy mam potrzebę, bo
faktycznie jest to bardzo wygodne, tematycznie sobie tam
znajdę to, czego faktycznie potrzebuję. Teraz mam remont,
więc szukam o materiałach budowlanych. (UO, 4)

Rano zasiadam z kawką i muszę wszystkie wiadomości w
komputerze poczytać. Najpierw maile, potem co się
wydarzyło na świecie. Ta technika jest… Np. ktoś jest na
drugim końcu świata, a my otwieramy komputer,
rozmawiamy, a w dodatku się widzimy! Dla mnie to jest
super! (UO, 1)
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Podejście do pieniędzy (1/2)
PIENIĄDZE W MOIM ŻYCIU
Ubankowieni Optymiści przejawiają funkcjonalne podejście do pieniędzy – pieniądze są środkiem
do celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb niższego i wyższego rzędu. Przejawem obecności (i
nieodzowności) pieniędzy w życiu według osób z tego segmentu są np. dobra materialne (jedzenie,
dom, samochód, sprzęty RTV i AGD), ale też np. pozytywne samopoczucie, wynikające z poczucia
dbania o siebie (np. kupno leków zapobiegających chorobom). U osób z tej grupy można wskazać
trzy aspekty podejścia do pieniędzy:
• Poczucie bezpieczeństwa – Ubankowieni Optymiści mają przekonanie, że dzięki środkom
finansowym nie muszą się martwić o przyszłość, przynamniej w aspekcie materialnym. Pieniężne
zabezpieczenie (w postaci oszczędności czy lokat) daje spokój psychiczny, pozwala skupiać się na
innych, ważniejszych rzeczach i nie martwić się o to, że za miesiąc albo dwa nie będzie za co żyć.
• Poczucie niezależności – zdaniem osób z tego segmentu, pieniądze uniezależniają – pozwalają
człowiekowi na zajmowanie się innymi kwestiami niż konieczność pracy np. na 2 etaty, by
związać koniec z końcem. Człowiek nieposiadający pieniędzy albo posiadający ich zbyt mało, to
w oczach Ubankowionych Optymistów człowiek ograniczony okolicznościami – nie może się w
pełni rozwijać, realizować swoich zainteresowań czy spełniać marzeń, bo skupia się na tym, by
zaspokajać najważniejsze, pierwotne potrzeby – to człowiek zależny od innych.
• Szacunek do pieniędzy – osoby z tego segmentu twierdzą, że aby sensownie posługiwać się
pieniędzmi, konieczne jest ich szanowanie. Przejawia się to np. w obracaniu pieniądzem, w
pomnażaniu go albo w inwestowaniu w coś, co może przynieść różnego rodzaju korzyści (np.
inwestowanie w wychowanie dzieci przynosi dumę rodzicom, a dzieciom daje szansę na
samodzielne, udane życie). Dlatego też myśląc o pieniądzach Ubankowieni Optymiści niemal
natychmiastowo kojarzą je z bankami, z którymi trzeba być w dobrych stosunkach, bo bez nich
trudno tak naprawdę korzystać z tych zasobów, które się ma.
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

INWESTYCJA

DOBRA
MATERIALNE

POCZUCIE
NIEZALEŻNOŚCI

POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
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Podejście do pieniędzy (2/2)
WYOBRAŻENIA O „DUŻYCH” PIENIĄDZACH
Ubankowieni Optymiści uważają, że to, czy dana osoba zostanie zdeprawowana przez
pieniądze czy nie, zależy w dużej mierze od niej samej – człowiek to istota myśląca,
decyzyjna, świadoma swoich wad i słabości, która w sytuacji „zagrożenia” powinna podjąć
jakieś działanie, dla własnego dobra.
Jednak Ubankowieni Optymiści zgodnie uważają, że jeśli ktoś nie „dorósł” do posiadania
większych pieniędzy, to zbyt duża ich ilość wpływa na niego negatywnie. Osoby z tego
segmentu są przekonane, że w nadmiarze pieniądze mogą deprawować, demoralizować i
ogłupić człowieka. Spowodowane jest to tym, że człowiek zatraca realia, w których
funkcjonuje, staje się bezwzględny, zaczyna postrzegać świat i innych ludzi kryteriami, które
do tej pory nie przyszłyby mu do głowy.

OGŁUPIENIE

BEZWZGLĘDNOŚĆ

Na co dzień osoby z tego segmentu nie zastanawiają się nad zagadnieniem „dużych”
pieniędzy – ich zdaniem tyle środków finansowych, ile oni posiadają, to optymalna ilość.
Chociaż świadomie inwestują pieniądze, pomnażają je, to takie działanie nie jest dla nich
celem samym w sobie – potrafią wydawać pieniądze na przyjemności.

DEMORALIZACJA

Respondenci nie wybrali żadnych zdjęć, przedstawiających ich podejście do zbyt dużej ilości pieniędzy – nie myślą oni na co dzień w takich kategoriach.
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Zarządzanie pieniędzmi
Ubankowieni Optymiści mają przemyślany schemat zarządzania pieniędzmi, który łączy potrzeby związane z bieżącym życiem z myśleniem o
przyszłości. Osoby z tego segmentu dokonują niezbędnych w danym miesiącu wydatków, dbając przy tym o zapewnienie (w miarę możliwości)
dobrego samopoczucia sobie i swoim bliskim (wydatki „przyjemnościowe”), część środków przeznaczają też na lokaty czy konta oszczędnościowe.
• Spłata debetu lub karty kredytowej – Ubankowieni Optymiści czasami pod koniec miesiąca (niejako „z premedytacją”) zadłużają się w banku mając
świadomość, że mogą oddać zadłużenie do 54 dni, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Decydują się na to wtedy, gdy np. postanawiają sobie coś
kupić, a nie mają akurat wolnych środków.

WCZEŚNIEJSZY MIESIĄC

OPŁATY

PENSJA/
EMERYTURA/
RENTA

ŻYCIE, ZAKUPY,
NAPRAWY…

• Różnorodność w dobrej cenie – osoby z tego segmentu robią
zakupy w wielu miejscach, np. w supermarketach, sklepach
osiedlowych, na bazarkach. Kupują określone, sprawdzone
produkty (w zależności od miejsca), ale patrzą też na ich cenę – gdy
tylko mogą, starają się nie przepłacać.

PRZYJEMNOŚCI

• Dla siebie i bliskich – Ubankowieni Optymiści mają czasami ochotę
sprawić przyjemność sobie albo członkom swojej rodziny – wtedy
decydują się na zakup czegoś „bonusowego”, czyli nowej rzeczy,
bez której by się obeszli, ale która sprawi radość.

KOLEJNY MIESIĄC
Ubankowieni Optymiści
umieszczają wolną część
dochodów w bankach (zwykle na
lokatach), by „na siebie”
pracowały, by nie traciły na
wartości.

• Bez prowizji – Ubankowieni Optymiści wybierają takie sposoby
płatności rachunków, żeby nie ponosić za to kosztów – zwykle korzystają
z bankowości elektronicznej lub opłacają rachunki „przy okazji” (np.
będąc na zakupach w hipermarketach lub mijając punkty/kasy, w
których możliwe jest dokonanie opłat).

PRZEKAZYWANIE
DZIECIOM

• Wsparcie finansowe i inwestycja – Ubankowieni Optymiści w dwojaki
sposób przekazują pieniądze młodszym pokoleniom – albo jest to
bezpośredni „zastrzyk finansowy” albo inwestycja w coś, z czego dzieci
będą mogły korzystać w przyszłości (edukacja, wykształcenie).
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Podejście do pieniędzmi i zarządzanie
pieniędzmi – cytaty
Pieniądze nie są wartością samą w sobie, są potrzebne, żeby
konkretne potrzeby zaspokajać. Nie wiem, czy by mi
sprawiło przyjemność, gdybym miała kupki pieniędzy,
które mogłabym oglądać, przeliczać. To nie leży w mojej
naturze. Ja uważam, że pieniądze są po to, żeby z nich
korzystać. (UO, 1)

Pieniądze to mieszkanie, dom, samochód, podróże,
rodzina. Bez pieniędzy to wszystko jest niemożliwe,
niestety. Rodzina, czyli inwestycja w rodzinę. (UO, 3)

Pieniądze to taka prozaiczna rzecz, jedni mówię, że
pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają żyć i spełniać
marzenia, bo każdy ma marzenia, a żeby je spełnić, trzeba
mieć pieniądze. Za pieniądze wykształciłam syna, dzięki
nim dzisiaj syn zna 4 języki – ale trzeba umieć te pieniądze
wykorzystywać. Można mieć pieniądze i nie być
szczęśliwym, bo nie potrafi się ich odpowiednio
wykorzystać. (UO, 5)

Uważam, że duże pieniądze demoralizują ludzi. Dlatego, że
jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to już naprawdę nie
wie, co ma z nimi zrobić. Małe pieniądze z kolei są
strasznie trudną rzeczą. (UO, 1)

Dzięki temu, że mam pieniądze i umiem z nich korzystać,
pobudowałem sobie dom, mamy samochód. To jest praca z
bankiem, bo bez banku nie ma nic. Pieniądze dają
zadowolenie z życia, szczęście, poczucie bezpieczeństwa.
(UO, 5)

Dopiero jak ktoś jest na emeryturze 1-2 lata, to zaczyna
doceniać te pieniądze. Wtedy docenia się każde pieniądze,
np. zarobiłam 200 zł – fajnie, kupię sobie nową kieckę. To
jest taki bonus, bo to nie jest tak, że ja muszę dołożyć, bo
mi nie starcza na czynsz, czy na chleb. To jest coś, co sobie
mogę wydać. (UO, 1)
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Posiadanie konta bankowego
WYBÓR BANKU
Chociaż większość Ubankowionych Optymistów zakładała konto osobiste niejako w wyniku sytuacyjnego
przymusu (wymóg ze strony pracodawcy), podchodzili dość entuzjastycznie do tej zmiany w ich życiu.
Od tamtego czasu minęło najczęściej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – w tym czasie wiele osób z tego
segmentu zdążyło zdobyć doświadczenia zarówno z różnymi bankami, jak i z rodzajami produktów
finansowych. Obecnie Ubankowieni Optymiści wybierając konto bankowe zwracają uwagę przede
wszystkim na wysokość opłat (za konto, za wypłaty z bankomatu; skoro są banki oferujące konto za 0 zł,
to nie widzą powodu, dla którego mają płacić u konkurencji) oraz możliwość korzystania z bankowości
elektronicznej (część z nich przyzwyczaiła się już do zarządzania kontem przez Internet i telefon).

Konto w
banku
średnia

63%

100%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu
2012

WIEDZA O RYNKU FINANSÓW
Ubankowieni Optymiści mają stosunkowo dużą wiedzę o rynku finansowym – o funkcjonowaniu banków, mechanizmie działania poszczególnych
produktów, obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. Chociaż mają wątpliwości w niektórych kwestiach albo nie do końca wiedzą, co i jak działa,
nie czują potrzeby, by jeszcze zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie. W ich myśleniu o „globalnym” zarządzaniu pieniędzmi widoczne są dwa
przekonania:
• Pieniądz musi krążyć – Ubankowieni Optymiści uważają, że pieniądze odłożone na nieoprocentowanym koncie albo (co gorsze)
przechowywane w domu tracą na wartości. Dlatego zasoby finansowe, niezależnie od tego jak niewielkie by nie były, zamiast „bezużytecznie”
leżeć, powinny pracować i przynosić korzyści.
• Banki to dobro – w poczuciu Ubankowionych Optymistów banki to nie tylko siła napędowa krajowych gospodarek (czyli bardzo ważne,
globalne zadanie), ale także „ukłon” w stronę tych, którzy otrzymują od tych instytucji wsparcie, pomocną dłoń – możliwości spełniania
swoich marzeń i prowadzenia życia na odpowiednim poziomie (dzięki wachlarzowi produktów finansowych). Dla osób z tego segmentu
ważne jest to, by w relacji klient–bank panowały zasady „fair play”: bank jest etyczny w stosunku do klienta, daje mu możliwości, ale i
wymaga (spłat, procentów), z kolei klient jest szczery w stosunku do banku i nie zwodzi go (nie zapożycza się wtedy, gdy nie ma możliwości
zwrotu pieniędzy, bo w masowej skali prowadzi to do ogólnoświatowego kryzysu).
Ubankowieni Optymiści (jako jedyny segment) widzą bankowość i rynek finansów nie tylko jako możliwość skorzystania z usług
poszczególnych marek banków, ale także dostrzegają zależność pomiędzy instytucjami finansowymi i sytuacją gospodarczą danego kraju.
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Posiadanie konta bankowego – cytaty

Trzymając pieniądze na zwykłym RORze to są setne
procenta, to też to jest trochę nie fair. Bank ma pieniądze,
którymi obraca i nic nam z tego tytułu nie daje. I człowiek
kombinuje – czy dać na lokatę, czy coś… (UO, 3)
Teraz zmieniłam konto na „Dobre konto”, bo nie ma opłaty
za konto. Ta wcześniejsza opłata była 2,99 zł, ale
stwierdziłam, że po co mam płacić, a poza tym była
propozycja, a ja z niektórych propozycji korzystam. Teraz
mam konto darmowe, a mało tego, to dostaję jeszcze
pieniądze – zwrot 5% moich wydatków kartą kredytową w
określonych sklepach. Jak płacę kartą, to bank mi jeszcze 5%
oddaje, np. w zeszłym miesiącu dostałam 5,20 zł. (UO, 1)

Mam konto w PKO, planuję zmienić na Bank Śląski, bo
mąż tam ma, albo Lukas bank, bo mają lepsze oferty.
Dzięki Lukasowi kupiłam sobie piękne krzesła do domu,
piękną lodówkę, a PKO nigdy mi nic nie zaproponował,
przez tyle lat, ile jestem klientem, nigdy mi nic nie
zaproponowali, chociaż korzystają z moich pieniędzy. A
jak chciałam wziąć pożyczkę, to zaproponowali na 18% - to
ja dziękuję bardzo. (UO 5)

Konto w banku mam od zarania ludzkości. W latach 80tych założyłem, przede wszystkim dlatego, że w biurze nie
chciano przy kasie wypłacać, oni szkli ku nowoczesności.
Założyłem konto w PKO, wiedziałem, że mogę zrobić
debet, kilka razy zrobiłem, po czym przyszło pismo z
banku, że nie chcą takiego klienta jak ja, więc przeniosłem
się do innego banku, no i na ogół dbałem o to, żeby jednak
nie mieć debetu, bo to trochę kosztuje. (UO, 6)

Moje konto jest takie inwestycyjne, bo na to konto idą tak
zwane nadwyżki domowe, kiedy nie ma takich wydatków
nieprzewidzianych, jak mogę jakieś pieniążki odłożyć, to
idą na to konto. Na to konto ja wpłacam pieniążki z pół
etatu, a na to wspólne konto z mężem idą nasze dwie
emerytury. (UO, 4)

Szukałem ofert kont, czytam Rzeczpospolitą i tam jest taki
dział finansowy i od czasu do czasu są tabele, gdzie podane
są oprocentowania w bankach, pokazane jest to, co jest
najkorzystniejsze. I stamtąd można sobie wybrać. (UO, 6)
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (1/2)
Zdecydowana większość Ubankowionych Optymistów w codziennym życiu posługuje się kartą płatniczą oraz kartą kredytową.
POCZĄTKI
Większość Ubankowionych Optymistów ma obecnie wieloletnie doświadczenie związane z posługiwaniem się kartami płatniczymi.
Zwykle dostawali kartę do konta osobistego i po prostu uczyli się z niej korzystać, aż zajęła stałe miejsce w ich codziennych sposobach
płatności.
RODZAJ KARTY PŁATNICZEJ
Osoby z tego segmentu posługują się nie tylko kartą debetową, ale równie często kartą kredytową. Preferowanie którejś z nich zależy
głównie od sposobu zarządzania środkami – Ubankowieni Optymiści, którym zdarza się kończyć miesiąc „na minusie”, na poczet przyszłej
emerytury czy wypłaty, będą woleli korzystanie z karty kredytowej, dzięki której takie zadłużenie jest możliwe bez ponoszenia
dodatkowych kosztów (na zasadzie „ciągłego kredytu” – kredyt z poprzedniego miesiąca spłaca emerytura z kolejnego, itd.). Z kolei część
osób z tego segmentu, która nie ma potrzeby częstego zapożyczania się, korzysta głównie z karty debetowej.
KORZYSTANIE Z KARTY PŁATNICZEJ
Ubakowieni Optymiści korzystają z karty płatniczej w bardzo dużym stopniu – przede wszystkim wykorzystują ją jako metodę płatności,
ale też (w mniejszym stopniu) wypłacają nią środki z bankomatu (przezornie preferują te, które znajdują się w środku banków albo są
ochraniane – czują się wtedy po prostu bezpieczniej). Zdarzają się sytuacje, w których posługują się jednak gotówką – takie działanie
wymuszane jest głównie okolicznościami sytuacyjnymi, a nie oporami przed korzystaniem z kart płatniczych.
PRZEKONANIA DOTYCZĄCE KART PŁATNICZYCH ORAZ KONTEKST SYTUACYJNY

ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (2/2)
ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
Korzyści płynące z korzystania z kart płatniczych nie zależą od
kontekstu sytuacyjnego:
 Poczucie bezpieczeństwa – Podobnie jak w przypadku
pozostałych segmentów, u Ubankowionych Optymistów
widoczne jest przekonanie, że lepiej, bezpieczniej nosić ze
sobą kartę niż gotówkę, zwłaszcza duże jej ilości.
 Jedyna metoda płatności w przypadku dużych sum –
Ubankowieni Optymiści, kiedy płacą znaczne kwoty za
zakupy (powyżej 200 zł), posługują się niemal wyłącznie
kartami płatniczymi. Spowodowane jest to wygodą – nie
dość, że ma się komfort psychiczny, bo nie nosi się przy
sobie takiej ilości gotówki (więc „mnie nie okradną”), to
jeszcze „skraca” to czas zapłaty (nie ma konieczności
wykonywania dodatkowego kroku w postaci wyjęcia
gotówki na miejscu z bankomatu, bo w miejscach, w
których kupują coś za taką kwotę, praktycznie zawsze jest
możliwość płatności kartą).

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
Wady związane z korzystaniem z kart płatniczych są spowodowane przede
wszystkim czynnikami sytuacyjnymi:
Χ Brak zaplecza technologicznego – Ubankowieni Optymiści wiedzą z życia
codziennego, że nie we wszystkich miejscach jest możliwość płatności
kartą (np. sklepy osiedlowe, bazary). Chociaż nie jest to dla nich duży
problem (właśnie z tego powodu często noszą w portfelu gotówkę, zwykle
w ilości nie przekraczającej kwoty 100-200 zł) to jednak są przyzwyczajeni
do płacenia kartą i wolą taką formę płatności.
Χ Niedziałające terminale – osoby z tego segmentu spotykają się z
sytuacjami, kiedy mimo teoretycznej możliwości zapłaty kartą, dzieje się
tak, że nie można tego zrobić z powodu uszkodzeń terminali. Wtedy albo
płacą gotówką, którą mają przy sobie, albo specjalnie wypłacają ją z
bankomatu.
Χ Negatywne nastawienie sprzedawców – Ubankowieni Optymiści
spotykają się z sytuacjami, kiedy sprzedawca „krzywo na nich patrzy”, gdy
chcą zapłacić kartą niewielkie kwoty (np. 20-30 zł). Zdarza się to przede
wszystkich w osiedlowych, prywatnych sklepach. Chociaż rozumieją to
(wiedzą, że sklep ponosi koszty transakcji), odczuwają to jako utrudnienie.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI
Ubankowieni Optymiści zdecydowanie chętniej i częściej decydują się na płatność kartą niż gotówką. Lubią płacić w ten sposób – uważają, że
jest to szybkie i wygodne (nie trzeba pobierać odpowiedniej ilości gotówki, nie trzeba czekać na wydanie reszty). Nie mają przy tym obaw
związanych z bezpieczeństwem takiej formy płatności – są przekonani o tym, że technologia jest przetestowana, sprawdzona, nigdy nie mieli
przykrych doświadczeń z nią związanych. Mają zaufanie do płatności kartami, a co więcej – są otwarci na wszelkie modyfikacje tego
udogodnienia (np. płatności zbliżeniowe – część Ubankowionych Opytymistów, która korzysta już z takiego rozwiązania, ocenia je bardzo
pozytywnie, pozostałe osoby z tego segmentu słyszały o takiej możliwości, ale póki co obserwują, patrzą, przyzwyczajają się – zaadaptują je
we własnym tempie).
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Posiadanie i korzystanie z bankowości
elektronicznej
Duża część segmentu Ubankowionych Optymistów korzysta z bankowości elektronicznej.
POCZĄTKI
Żeby korzystać z bankowości elektronicznej, konieczne jest przekonanie się do nowoczesnych technologii w ogóle – przede wszystkim
nabranie zaufania do Internetu. Ubankowieni Optymiści są w tym obszarze zaawansowani – Internetem posługują się od wielu lat,
potrafią się w nim odnaleźć. Dużym krokiem ku temu, żeby jeszcze bardziej uwierzyć w możliwości Internetu są zakupy dokonywane
online – osoby z tego segmentu pierwsze doświadczenia w tej kwestii miały dzięki swoim dzieciom, które (będąc młodszym, bardziej
„ztechnologizowanym” pokoleniem) często kupowały przez Internet najróżniejsze produkty. Ubankowieni Optymiści zobaczyli na własne
oczy, że „to działa”, że wszystko odbywa się prawidło, tak jak powinno. Część z nich w wyniku takich doświadczeń decydowała się na
samodzielne korzystanie z tego rozwiązania – na początku przy wsparciu albo dzieci albo pracowników banku, którzy pokazywali,
cierpliwie tłumaczyli i rozwiewali wszelkie związane z tym zagadnieniem wątpliwości.
KORZYSTANIE Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Część Ubankowionych Optymistów korzysta niemalże na co dzień z bankowości elektronicznej – osoby te logują się na swoje konto, aby
sprawdzić jego saldo, dokonać opłat rachunków, przejrzeć historię transakcji, (dez)aktywować zlecenia stałe. Korzystanie z konta przez
Internet (w mniejszym stopniu przez telefon) pomaga im sprawować kontrolę nad swoimi środkami – logują się i po prostu widzą, co się
dzieje z ich pieniędzmi, dzięki czemu łatwiej jest im planować, odkładać, „przemieszczać” pieniądze między poszczególnymi produktami.
WĄTPLIWOŚCI W STOSUNKU DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Część Ubankowionych Optymistów, która nie korzysta (jeszcze) z bankowości elektronicznej, nie ma w stosunku do niej negatywnego
podejścia. Osoby te podkreślają zgodnie zalety tego rozwiązania, potrafią wyobrazić sobie siebie korzystających z takiej możliwości, mają
pomysł na to, co by tam mogli robić (np. sprawdzanie salda, robienie przelewów, opłaty rachunków), ale czują, że dla nich jest to jeszcze
„za wcześnie”, że jeszcze do tego nie dojrzeli. Osoby z tego segmentu nie lubią być do czegoś zmuszane, korzystać z czegoś w wyniku
zewnętrznych konieczności – wolą spokojnie, we własnym tempie zgłębić zagadnienie, a potem po prostu się tego nauczyć (tak jak
wszystkiego, za co się wezmą).
32

Korzystanie z karty płatniczej – motywy i
bariery (technika projekcyjna „Portret”)
Ubankowieni Optymiści na poziomie emocjonalnym (oraz racjonalnym) nie przejawiają barier w stosunku do korzystania z karty
płatniczej – potencjalnego użytkownika tego rozwiązania postrzegają jako osobę wewnątrzsterowną, która wie, jakie działania
powinna podjąć, aby było jej w życiu „dobrze”. Z kolei potencjalnego nieużytkownika kart płatniczych postrzegają jako osobę zacofaną,
nienadążającą za dziejącym się obok niej postępem, przywiązaną do tradycji.

POSTRZEGANIE
NIEUŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
Zamknięcie w sobie, nieufność, dystans,
niezadowolenie z życia, poczucie niespełnienia,
zacofanie, silne przywiązanie do tradycji
Emerytura, wcześniej – praca fizyczna; poczucie,
że do niczego się w życiu nie doszło
Monotonia, nuda, „przyziemne” aktywności
(siedzenie na ławce, rozmowa ze znajomymi),
spędzanie czasu w samotności
Dlaczego nie wybiera karty?
• Brak potrzeby
• Brak jakichkolwiek środków finansowych
• Obawy przed zgubieniem czy utratą karty
• Potrzeba „czucia” pieniądza, gotówki

POSTRZEGANIE
UŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
OSOBOWOŚĆ

PRACA

CZAS WOLNY

DLACZEGO WYBIERA LUB
NIE WYBIERA KARTY

Aktywność, towarzyskość, nowoczesność, bycie
„na poziomie” (np. umiejętność zachowania się
w każdej sytuacji)
Wyższe stanowisko, praca w biznesie, w branżach
związanych z finansami (banki, korporacje), praca
umysłowa
Spotkania ze znajomymi, wyjazdy
Dlaczego wybiera kartę?
• Przyzwyczajenie
• Świadomość plusów tego rozwiązania
• Wygoda
• Bezpieczeństwo

Zaprezentowane zdjęcia są wybranymi przez respondentów (z puli zdjęć) fotografiami, odzwierciedlającymi ich wyobrażenia na temat osoby, która jest
użytkownikiem karty płatniczej oraz osoby, która nie jest użytkownikiem karty płatniczej.
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej – cytaty

Tak samo jak kiedyś szło się do hotelu i dawali klucz, tak
dzisiaj dają kartę. Teraz nawet ci renciści, przecież jeździmy
na wieś, to widzimy – listonosz nie lata z tą torbą, tylko
chce, żeby się zakładało konta. (….) To kwestia nastawienia
nie na „nie”, tylko na „tak”. (UO, 3)

Trochę tych pieniędzy trzeba mieć. Zawsze te 100 zł
zaskórniaka w portfelu mam. Dlatego, że są różne sytuacje,
np. jestem na bazarze i są przepiękne owoce i nie potrafię
się powstrzymać, a na bazarze nie mogę zapłacić kartą.
(UO, 1)

Ja wszystko płacę kartą, a potem przychodzi emerytura i
sobie spłacam. Noszę gotówkę, jak to się mówi, na
zieleniak. (…) Nie noszę gotówki przy sobie, raz już byłam
okradziona i to z dużych pieniędzy, bo wiozłam mamie na
zakup i dlatego właśnie nie chcę. (UO, 4)

To jest takie dobrodziejstwo, że jest ten papierek
utwardzony, nosi się go przy sobie, można z niego wszędzie
korzystać, nawet za granicą. Zawsze uważałam, że to
dobrodziejstwo, ale na początku trochę się bałam, czy sobie
poradzę, czy będę potrafiła wstukać to na tym aparacie.
Poszedł mąż ze mną raz, raz syn i okazało się, że to nie jest
takie trudne, tym bardziej, że tam są duże cyfry, można
sobie bez okularów poradzić, tylko trzeba zapamiętać ten
PIN. (UO, 5)

Przeszkadza mi trochę, że w Hali nie mogę płacić kartą.
Przyzwyczaiłem się do tego, że nie muszę mieć pieniędzy w
portfelu, wystarczy mi karta i mogę wszystko załatwić.
(UO, 6)

Wadą karty jest to, że nie wszędzie można płacić. I czasem
panie ekspedientki są niezadowolone, jak się płaci kartą za
drobiazgi, np. jak w spożywczym kupuję 2 kajzerki i gazetę.
(UO, 1)
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Poziom zaawansowania
bezgotówkowego
Większość Ubankowionych Optymistów jest obecnie na III poziomie zaawansowania bezgotówkowego. Na IV poziomie plasuje się
część osób z tego segmentu – pozostali są na razie na etapie obserwowania, wewnętrznego przekonywania się do takich możliwości.

Zarządzanie kontem w przypadku Ubankowionych Optymistów to: wypłaty z
bankomatów, wpłaty do wpłatomatów, przelewów przez telefon i Internet,
polecenia zapłaty, zlecenia stałe.
Ubankowieni Optymiści często posługują się kartami płatniczymi (debetowymi i
kredytowymi) – zwykle są to płatności w sklepach, ale też podejmowanie gotówki
z bankomatów. Uważają, że karty są zdecydowanym ułatwieniem dokonywania
płatności, a ich (praktycznie jedynym) ograniczeniem jest słabo rozwinięte
zaplecze technologiczne w przypadku małych sklepów, bazarów, itd.
Ubankowieni Optymiści zarządzają kontem i swoimi pieniędzmi bezgotówkowo –
albo przez telefon albo przez Internet. Jest to dla nich przede wszystkim wygoda
– nie muszą pojawiać się w placówkach i mają poczucie większej kontroli nad
pieniędzmi.
Część Ubankowionych Optymistów dokonuje przelewów przez Internet – ustawia
zlecenia stałe, polecenia zapłaty. Taką możliwość osoby z tego segmentu
oceniają bardzo pozytywnie – swobodnie mogą zarządzać pieniędzmi, w każdej
chwili mogą wejść i sprawdzić saldo. Odpowiada im również kontakt z bankiem
za pomocą Internetu. Osoby, które jeszcze nie korzystają z możliwości płatności
przez Internet nie odrzucają ich – uważają to rozwiązanie za atrakcyjne, ale
potrzebują czasu, żeby się z tym „oswoić”, żeby się przekonać i wdrożyć (często
motywatorem korzystania z bankowości elektronicznej jest dokonywanie
zakupów przez Internet).
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Posiadanie i korzystanie z bankowości
elektronicznej – cytaty

Jak sytuacja zmusi, to wszystko trzeba będzie robić przez
Internet. Ale póki jeszcze nie zmusza, to… Do wszystkiego
trzeba dorosnąć. (UO, 3)

Tu ten Internet wkroczył bardziej w moje życie, założyłem
konto internetowe. Najpierw robiłem zakupy na Allegro,
później ta bankowość internetowa. Nie wiedziałem jak
korzystać, byłem w banku i zapytałem, oni mi pokazali,
gdzie wejść. Jakieś obawy na początku były, ale widzę, że
wszystko gra. (UO, 2)

Internet to droga postępu, do dobrodziejstwa. Jak dziecko
idzie do szkoły to wie, że tam jest Internet, że można tam
wiele znaleźć, że można tam oszczędzać. Dowiedziałam
się, że od 14 roku życia można już mieć swoje konto. Jak
rodzice mądrze kierują to pokazują, jak oszczędzać, jak
prowadzić konto. (UO, 5)

Ileś ludzi musi przy tym pracować [obrót gotówkowy].
Jestem świadomy, że państwo zaoszczędzi na tym [na
obrocie bezgotówkowym], ale nie myślę o tym w ten
sposób. (UO, 2)

Korzystam z banku przez Internet i np. jak sobie wchodzę i
widzę „zmiana” albo „proponujemy”, to wtedy sobie to
czytam. (UO, 1)

Ja przez Internet takich finansowych rzeczy to dość mało,
właściwie bardziej domownicy niż ja. Czasami korzystam,
bo to chodzi o czas, ale w zasadzie to wolę tą swoją opcję
telefoniczną, tak jest mi najwygodniej. (UO, 4)
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Kontakt z instytucjami finansowymi
Ubankowieni Optymiści często i chętnie korzystają z ofert instytucji finansowych. Są to przede wszystkim: karty kredytowe, lokaty lub
konta oszczędnościowe, obligacje Skarbu Państwa, zakupy na raty. Osoby z tego segmentu płynnie przechodzą pomiędzy
poszczególnymi produktami (np. zerwanie lokaty by spłacić kartę kredytową) – „manewrowanie” pieniędzmi nie sprawia im problemu.

KARTY
KREDYTOWE

Osoby z tego segmentu zdecydowanie bardziej wolą korzystać z
kart kredytowych niż z kredytów czy pożyczek. Ich zdaniem
karty kredytowe dają większą swobodę i czas na
„zastanowienie” (54 dni bez odsetek), z czego należy spłacić
kredyt (np. z nadchodzącej emerytury, z zerwania lokaty, itd.).
Natomiast kredyty czy pożyczki trzeba spłacać w sztywnych
ratach, na które zawsze muszą znaleźć się środki.

RATY
Ubankowieni Optymiści nie boją się
kupowania na raty produktów
różnego rodzaju, przede wszystkim
wyposażenia gospodarstwa
domowego (pralka, lodówka, meble).
Uważają takie rozwiązanie za bardzo
funkcjonalne – mogą korzystać z
danego produktu od razu, spłacając
go w regularnych (najlepiej
nieoprocentowanych) ratach.

Ubankowieni Optymiści nie chcą, by ich pieniądze leżały
bezczynnie na koncie osobistym, dlatego decydują się na
zakładanie lokat lub kont oszczędnościowych. Chociaż mają
świadomość tego, że lokaty nie są tak atrakcyjne jak kiedyś
(wprowadzenie podatku Belki, niższe oprocentowanie), to mają
wrażenie, że jednak te pieniądze „pracują”, że będzie z nich
korzyść – może i mała, ale jednak korzyść. Na lokaty decydują się
LOKATY, KONTA
przede wszystkim w wyniku zachęty ze strony banku (np. telefon
OSZCZĘDNOŚCIOWE od przedstawiciela, spersonalizowana oferta, dostępna po
zalogowaniu się na konto).
Ubankowieni Optymiści mają częsty kontakt z bankiem – o ile osobiście w placówkach pojawiają się sporadycznie, o tyle kontaktują się z
bankiem innymi kanałami (zwłaszcza przez telefon i przez Internet). Postrzegają bank w kategoriach ułatwienia, „błogosławieństwa”, szansy
na życie takie, jakiego się oczekuje – bez „ciułania” pieniędzy, bez odmawiania sobie wszystkiego, bo nie ma akurat takiej ilości środków
finansowych, jaka do tego wymarzonego życia jest potrzebna. Mają jednak wrażenie, że banki niekiedy zaniedbują klientów – za rzadko
wychodzą z propozycjami nowych ofert, nie nagradzają lojalnych, długoletnich i aktywnych klientów (np. zmniejszeniem opłaty za konto), a
przede wszystkim – nie widzą potencjału w grupie emerytów, która powinna ich interesować (lojalni klienci z tradycyjnym podejściem i
zasadami, o stałych dochodach).
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Kontakt z instytucjami finansowymi –
cytaty
Uważam, że fajnie żyć w takim świecie, gdzie bank ułatwia
życie. Już nie czekam na listonosza, jak moja mama czy
babcia. Teraz sobie nie wyobrażam, żeby ich nie było. Nie
wyobrażam sobie, żeby listonosz przynosił mi emeryturę,
żebym chodziła z portfelem pełnym pieniędzy, że
musiałabym wszędzie tak płacić. (UO, 1)

Oszczędzamy na finansową przyszłość dziecka i mogą to
być polisy. Ja dla swojej wnusi wykupiłam taką polisę i
wpłacam jej raz w roku. Jak mi się wnusia urodziła to
babcia dostała hopla, w związku z czym zrobiłam jej polisę
posagową. I jest to polisa posagowa, ale jednocześnie z
ubezpieczeniem na życie. (UO 4)

Lokata to zło konieczne. W tej chwili wszedł podatek
Belki to się w zasadzie nie opłaca. To jest tylko
przetrzymanie pieniędzy, żeby nie wyfrunęły, żeby je
przyblokować. Musi mieć człowiek jakąś rezerwę, bo w
życiu różnie bywa. (UO, 3)

Obligacje państwowe może nie dają jakichś dużych
dochodów, ale są pewne. Akcje są niepewne, ale dają duże
dochody. (UO, 4)

W momencie, kiedy mi zabraknie pieniędzy, to mogę sobie
wziąć z karty kredytowej, a jak przyjdzie ta emerytura, to
wtedy to oddam. Iść do sąsiadki i pożyczać 100 zł, bo mi
zabrakło, to jest upokarzające. A tak to mam kartę i bez
łaski biorę, potem spłacam tę minimalną kwotę, a potem
płacę resztę. I to jest dla mnie ta główna zaleta. (UO, 4)

Ja ogólnie jestem zadowolona z banków, tylko jedna rzecz,
którą im zarzucam, to traktowanie emerytów. Nie zdają
sobie sprawy panowie z tych banków, że to właśnie emeryci
trzymają te banki. Emeryci to taka kasta ludzi, którzy po
pierwsze z racji wieku są tak wychowani, żeby przede
wszystkim zobowiązania spłacać. Poza tym emerytura jest
pewna, bo oni do śmierci będą ją mieli. A czasami bank
utrudnia wzięcie kredytu czy pożyczki. (UO, 4)
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2. Znużeni Życiem
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Znużeni Życiem – charakterystyka
demograficzna
Płeć

Wiek

Wykształcenie

46%

55-59 lat

39%

0%

Stan cywilny

średnie ogólnokształcące i
techniczne

8%

75 lat i więcej

10%

20%

kawaler / panna

2%

Praca stała

mieszkający z partnerem

2%

Praca dorywcza

73%
7%

rozwiedziony / w separacji
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40%

Dzieci i wnuki

80%

Dzieci

1,92

Wnuki

1,94

5%
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Bezrobocie

Zadowolenie z życia
58%

68,6

1%

Nie pracuje zawodowo
60%

9%
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33%

Emeryt|rencista

16%

wdowiec / wdowa

28%

pomaturalne i wyższe

Sytuacja zawodowa

żonaty / zamężana

57%

zasadnicze zawodowe

19%

65-74 lata

6%

podstawowe

27%
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61%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Znużeni Życiem –
styl życia, podejście do nowych technologii
Hobby

Korzystanie z komputera
40%

Telefon komórkowy

25%

51%

70%

90%

39%

Odsetek osób deklarujących posiadanie hobby

Wyjazdy

Odsetek osób korzystających przynajmniej od
czasu do czasu z komputera

Wakacje w Polsce
32%

26%

Wakacje za granicą
9%

10%

Pielgrzymka
9%
Sanatorium
12%

Odsetek osób posiadających telefon komórkowy

Korzystanie z internetu
24%
86%

Przeglądanie stron www

38%

8%

57%

Poczta elektroniczna (e-mail)

26%

Portale społecznościowe

13%

Zakupy i aukcje

Odsetek osób korzystających z internetu
wśród wszystkich osób w segmencie

14%

Komunikator internetowy

4%

Telefon przez Internet

12%

Odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku
brały udział w powyższych typach wyjazdów

Obsługa konta bankowego przez
Internet

36%
0%
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60%
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N= 99 (Tylko korzystający w internetu)
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Podejście do życia (1/3)
POCZUCIE BEZSENSU
Znużeni Życiem to osoby, które nie widzą w swoim życiu żadnego sensu, nie mają na siebie pomysłu, nie za bardzo wiedzą jak powinni żyć,
żeby ich życie było choć trochę lepsze. Porównują swoje obecne życie z tym sprzed kilkunastu lat i praktycznie na każdym „analizowanym”
aspekcie plasują się obecnie zdecydowanie niżej. U osób z tego segmentu poczucie braku sensu, braku wiary w cokolwiek wynika z kilku
rzeczy:
• Poczucie, że nie udało im się życie – Znużeni Życiem często wspominają siebie samych sprzed lat, kiedy mieli dobrą pracę, zadowalającą
sytuację materialną, byli aktywni i szczęśliwi. Ale potem, często w wyniku sytuacji mniej lub bardziej losowej (choroba, zwolnienie z
pracy) ich życie uległo diametralnej zmianie – pogorszyła się ich sytuacja materialna, zdrowotna, ich nastawienie do przyszłości, ale i
ogólny poziom zadowolenia z życia. Spadek standardu życia, konieczność zmiany przyzwyczajeń i próby dostosowania się do nowej,
niechcianej i nieakceptowanej sytuacji powodowały negatywne emocje i coraz silniejsze wycofywanie się z życia. Obecnie żyją życiem,
jakiego nie chcą, o jakim starają się nie myśleć – mają poczucie, że los ich oszukał, że „miało być pięknie”, a nic z tego nie wyszło. Często
zastanawiają się „co by było, gdyby…” – wyobrażają sobie alternatywne życie, w którym podjęli dobrą decyzję, w którym oni sami
zapewnili sobie wszystko to, czego oczekiwali i o czym marzyli.
• Poczucie bycia zapomnianym – osoby z tego segmentu czują się samotne, opuszczone, pozostawione na pastwę losu przez wszystkich:
rodzinę, znajomych, najbliższe otoczenie, państwo. Uważają, że nikt się nimi nie przejmuje, nikt o nich nie dba, nikomu na nich nie zależy
– jest im ciężko z taką świadomością, ale nie mają ani pomysłu, ani chęci na to, by coś z tym zrobić.
• Bezradność – Znużeni Życiem uważają, że nie mieli wpływu na wiele wydarzeń, które spotkały ich w życiu i doprowadziły do obecnego
stanu. Nie czują jakiejkolwiek „siły sprawczej”, nie wierzą, że są w stanie zrobić cokolwiek, co odmieni ich egzystencję, choćby w
najmniejszym stopniu. Dlatego decydują się nic nie robić – nie podejmują żadnych działań, nie zastanawiają się nad „strategią”, nie
szukają pomocy na zewnątrz. Ewentualne niepowodzenie byłoby dla nich kolejnym ciosem, potwierdzeniem tego, o czym myślą każdego
dnia, a co przejawia się w całym ich życiu – że nie ma dla nich już żadnego „ratunku”, że nic ich już nie czeka w życiu, więc nie warto
mieć nadziei ani przywiązywać się do czegokolwiek.
• Życie siłą rozpędu – osoby z tego segmentu „wegetują”, nie wykorzystują życia, które mają – brakuje im celu, do którego mogłyby dążyć,
nie mają planów, które chciałyby zrealizować, nie mają hobby czy zainteresowań, które pozwalałyby im złapać „drugi oddech”, żeby
potem z nowymi siłami wrócić do szarej rzeczywistości. Brak im jakiegokolwiek punktu zaczepienia (w postaci np. religii, rodziny, pasji),
który mógłby im przypominać o tym, że życie ma sens, że jest wiele możliwości i że własne chęci często mogą być bodźcem do działania.
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Podejście do życia (2/3)
(NIE)ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Mimo iż Znużeni Życiem nie mówią wprost o tym, że są mało zadowoleni z życia, postawa ta przejawia się w niemal wszystkich aspektach
życia, które osoby z tego segmentu oceniają zdecydowanie negatywnie. Znużeni Życiem są niezadowoleni z wielu obszarów:
• Sytuacja finansowa – osoby z tego segmentu postrzegają swój dochód jako bardzo niski, dlatego ciężko im przeżyć przez cały miesiąc.
Jest to dla nich bolesna kwestia o tyle, że pracowali wiele lat w poczuciu, że będą mogli w spokoju odpocząć na starość. Ich oczekiwania
nie zostały spełnione, przez co czują się niesprawiedliwie potraktowani czy wręcz oszukani. Znużeni Życiem w podejmowaniu dorywczej
pracy widzą jakieś rozwiązanie, jednak (nawet jak uda im się znaleźć jakieś zajęcie) mają żal o to, że życie „zmusiło ich” do takiego
działania.
• Zdrowie – swoją kondycję zdrowotną Znużeni Życiem oceniają dość słabo. Część osób z tego segmentu jest na rencie, więc ich ocena
swojego stanu zdrowia wydaje się zrozumiała. Jednak na swoje zdrowie narzekają również pozostałe osoby. Niemniej jednak Znużeni
Życiem rzadko kiedy – poza wykupywaniem przepisanych przez lekarza środków – podejmują działania, które mogłyby im pomóc lepiej
się poczuć (np. sport, spacery, odpowiednia dieta).
• Sytuacja rodzinna – chociaż Znużeni Życiem mają rodzinę, nie są zadowoleni z kontaktów z bliskimi. Uważają, że ich dzieci, wnuki nie
mają dla nich czasu, bo żyją własnym życiem. Jest to dla nich zrozumiałe, ale chociaż nie w pełni to akceptują, przyzwyczajają się do
tego, bo nie mają za bardzo alternatywy. Ale życie ze świadomością, że jest się zapomnianym przez własną rodzinę, że nie uczestniczy się
w życiu najbliższych jest dla nich trudne i bolesne.
• Kontakty z innymi ludźmi – osoby z tego segmentu zdecydowanie nie prowadzą bujnego życia towarzyskiego, rzadko kiedy spotykają się
ze znajomymi, nie mają wielu osób, z którymi utrzymują regularne kontakty. To wszystko sprawia, że Znużeni Życiem czują się samotni,
zapomniani. By jakoś wypełnić tę pustkę chodzą mniej lub bardziej regularnie (przy okazji „załatwiania spraw”) do różnego rodzaju
miejsc, np. osiedlowych sklepów, banków, gdzie są obsługiwani przez znanych już pracowników, gdzie można nawiązać towarzyskie
relacje chociaż przez chwilę.
• Codzienność – Znużonym Życiem dni mijają wolno, są do siebie podobne – monotonne, wypełnione nudą i brakiem aktywności. O tyle
trudniej osobom z tego segmentu się czymś zająć, że nie mają już praktycznie żadnych zainteresowań, pasji – wszystko to, co kiedyś
sprawiało im radość, dziś już nie ma sensu, jest po prostu czynnością, na którą nie mają już siły i ochoty.
43

Podejście do życia (3/3)
DO CZEGO PRZYWIĄZUJĄ WAGĘ W ŻYCIU?
• Znużeni Życiem nie przywiązują wagi do niemal żadnych wartości i zasad w życiu. Wartości duchowe, jak religia czy moralność, również
nie mają dla nich większego znaczenia. Osoby z tego segmentu nie mają „myśli przewodniej”, która pomogła by im w codziennym życiu,
poprowadziła przez nie. Idą więc niejako trochę na oślep, po prostu żyjąc tak, jak robili to całe życie, nie zastanawiając się zbytnio nad
jego sensem, nie kontemplując go.
• To, na czym skupiają się Znużeni Życiem, to „bolączki” obecnego życia – elementy, które im się nie udały, albo które wymagają poprawy,
czyli przede wszystkim sytuacja finansowa i zdrowie. Te aspekty absorbują codzienne myśli, wokół nich rodzą się obawy o przyszłość –
które jednak nie motywują do tego, by podjąć jakieś działanie (np. zapobiec pogarszaniu się stanu zdrowia).

PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI
Znużeni Życiem obawiają się o swoją przyszłość. Są niepewni zwłaszcza dwóch kwestii – pieniędzy i zdrowia.
• Pieniądze – osoby z tego segmentu nie przewidują poprawy swojej sytuacji materialnej, wręcz przeciwnie – mają wrażenie, że będzie coraz
gorzej, bo wydatki raczej będą rosły, a nie malały (np. lekarstwa, opłaty), podobnie zresztą jak ceny za podstawowe produkty. Nie mają przy
tym zbyt wielu zasobów odłożonych na starość, „na czarną godzinę” (jeżeli w ogóle mają cokolwiek). Jednocześnie uważają, że pieniądze
mają moc odmieniania życia – rozwiązują problemy i sprawiają, że wszystko jest łatwiejsze, lepsze. Nie mając perspektyw na dysponowanie
taką „mocą”, Znużonym Życiem pozostaje jedynie nadzieja na to, że może nie będzie tak źle.
• Zdrowie – dla Znużonych Życiem zdrowie jest bardzo istotną kwestią – dzięki niemu pozostają w pełni niezależni od innych, mogą robić co
chcą (chociaż i tak nie wykorzystują tych możliwości), bez konieczności proszenia o wsparcie czy pomoc. Osoby z tego segmentu boją się
utraty sił, ciężkiej choroby, która przykuje do łóżka i osłabi. Bardzo silnie narzekają na to, że ich stan zdrowia coraz bardziej się pogarsza, ale
jest to bardziej „narzekanie samo w sobie” (tak w tym obszarze, jak i we wszystkich innych) niż rzeczywista utrata zdrowia.

Obawy w stosunku do przyszłości w przypadku Znużonych Życiem w dużej mierze wynikają z ich poczucia bezsilności – osoby z tego
segmentu nie wierzą w to, że mogą odmienić swoje życie, że może być ono lepsze – nie mają marzeń ani planów. Mają więc jedynie
nadzieję na to, że przytrafi im się coś, co odmieni ich los (np. wygrana w Totolotka), a wtedy „wszystko będzie inaczej”. W przeciwnym
razie będzie to po prostu „czekanie na koniec”, w monotonii i marazmie.
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Podejście do pracy i emerytury
PRACA
Część Znużonych Życiem jest wciąż aktywna zawodowo. Jednak niezależnie od tego, czy osoby z tego segmentu wciąż pracują czy już nie, ich
podejście do pracy jest podobne.
• Praca to źródło dochodów – jest to najważniejszy wymiar dla osób z tego segmentu. Ich zdaniem pracę podejmuje się dlatego, gdyż nie ma
innego sposobu na to, żeby mieć zasoby finansowe, którymi można dysponować. Gdyby Znużeni Życiem wygrali na loterii to raczej nie
pracowaliby – nie czerpią oni przyjemności z pracy jako takiej, nie daje im ona poczucia satysfakcji. Praca to dla nich konieczność, która
może być niekiedy przyjemna, ale nie jest wartością samą w sobie.
• Kontakty z innymi ludźmi – Znużeni Życiem w pracy cenili sobie przebywanie wśród innych osób, ale była to korzyść wtórna w stosunku do
zasobów finansowych. Inni ludzie to raczej urozmaicenie czasu, który oni sami spędzają/spędzali na wykonywaniu obowiązków. Będąc na
emeryturze nie utrzymują kontaktu z byłymi współpracownikami.

EMERYTURA
Znużeni Życiem wyczekiwali przejścia na emeryturę – spodziewali się, że w końcu będą mogli „odetchnąć”, że będzie to czas odpoczynku,
spokoju, cieszenia się życiem. Ale faktyczne bycie emerytem dla osób z tego segmentu okazało się być czymś zupełnie innym. Znużeni Życiem
kończąc etap pracy zawodowej przeszli swoistą metamorfozę – z osób dobrze sytuowanych, z umiejętnościami (np. programista
komputerowy), z własnym biznesem (m.in. firma deratyzacyjna) stali się osobami zawiedzionymi, zniechęconymi, narzekającymi. Osoby z
tego segmentu „weszły w rolę emeryta”, którą mieli w głowach – stereotypowego, narzekającego starszego człowieka, niezadowolonego ze
wszystkiego, co go otacza, szukającego „dziury w całym”, skupiającego się na negatywnych aspektach życia (mimo iż obiektywnie rzecz biorąc
nie jest ono takie najgorsze). Emerytura to dla nich nowa, gorsza jakość życia, pełna zmartwień, trosk i obaw. Postępując zgodnie z takim
„skryptem”, Znużeni Życiem na emeryturze zachowują się w sposób charakterystyczny dla stereotypowego emeryta:
• Wyolbrzymiają negatywy, minimalizują pozytywy – niezależnie od tego, jak by nie wyglądała sytuacja, dla osób z tego segmentu zawsze
jest coś nie tak, zawsze coś jest źle. Oczywiście zdają sobie oni sprawę z tego, że zawsze może być gorzej, niemniej jednak każdy kolejny
dzień jest dla nich „psychiczną męczarnią” – rano oczekuje się końca dnia, na początku tygodnia oczekuje się weekendu… Pojawiające się
pozytywne elementy i tak nie przynoszą radości, z kolei negatywne wydarzenia przyjmowane są jako coś, co jest wpisane w dolę emeryta.
• Nie mają żadnego pomysłu na siebie – Znużeni Życiem nie wiedzą jak wypełniać mijające dni, nie potrafią znaleźć sobie zajęcia, nic ich nie
ciekawi, cokolwiek by nie robili, nie sprawia im to radości – nie mają takiej aktywności, w którą mogliby się zaangażować „całym sercem”.
Przez to nie potrafią znaleźć swojego miejsca w świecie – zamiast spokoju na emeryturze spotkała ich udręka dnia codziennego.
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Podejście do życia oraz pracy i emerytury –
cytaty
Jestem na rencie, żona mi umarła, mam marną sytuację
finansową. (…) Dzień wygląda nudno. Budzę się ok. 8.30,
posłucham radia, wypiję kawę, Telewizji nie oglądam rano.
Kąpię się, wychodzę, do sklepu idę. Czasem się spotykam z
kolegami, ale to na mieście raczej, bo pracują do 17.
Weekendów nie lubię, bo w tygodniu to jeszcze coś się dzieje,
a w czasie weekendów to ja się szalenie nudzę. (ZŻ, 9)

Praca daje ten kontakt z ludźmi. No i niestety, ten etap się
kończy i ten kontakt z ludźmi zaczyna się zatracać. Bo
prawda jest taka, że osoby, które przechodzą na emeryturę,
to nie mają tak, jak wcześniej. (ZŻ, 8)

Czas wolny to… No, trochę dłużej śpię. Lubię chodzić po
sklepach, ale nie mogę, bo mam niedużą emeryturę. Mam
wnuczka, ma 12 lat, na tych samych falach nadajemy. I
generalnie ja mu dogadzam, lubię go, kochamy się. Ale
czasem już nie wytrzymuję z nim. Gramy w różne gry, ale
czasem to ja już nie mam siły i już mi się nie chce. (ZŻ, 10)

Ukończyłam technikum ekonomiczne z wyróżnieniem, z
nagrodami. Miałam szansę pójść na studia, ale sprawy
życiowe się tak potoczyły, że po prostu nie mogłam. I
dlatego dzisiaj ta łezka w oku, żałuję bardzo, chociaż
starałam się dorównać innym pozytywnym myśleniem,
postępowaniem. (ZŻ, 11)

Jestem emerytem, któremu się bardzo kiepsko powodzi,
niby jestem wykształcony, ale odpadłem z tego zawodu,
którym się zajmowałem – byłem programistą
komputerowym. Ale w pewnym momencie zostałem w
tyle. (…) Teraz staram się dorabiać poza zawodem,
korepetycje z matematyki daję. Nie mam licencji
nauczycielskiej, więc nie mogę uczyć w szkole. (ZŻ, 12)

Martwi to, że jak się przejdzie na tę emeryturę, to ona nie
będzie za bogata, jak oni to tak wyliczą. Także przerażona
jestem, że jak pójdę na tę emeryturę, to jak wszystko się
poopłaca, to minimum zostanie, a niestety dzieciom trzeba
pomóc. (ZŻ, 8)
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Podejście do nowych technologii
Znużeni Życiem to osoby dosyć zaawansowane w kwestii nowych technologii:
• Telefon komórkowy – posiadany przez znaczną większość osób z tego segmentu. Często Znużeni Życiem zachowują numer telefonu
jeszcze z okresu pracy – to szansa na ewentualne „kontakty biznesowe”, na to, że ktoś może zadzwonić z prośbą o przysługę, z
propozycją dorywczej pracy, z której będą mogli skorzystać. Zwykle osoby z tego segmentu nie utrzymują kontaktów z dawnymi
współpracownikami czy partnerami biznesowymi, więc zachowanie numeru to jedyna droga kontaktu z tymi osobami. Znużeni
Życiem potrafią korzystać z różnych funkcjonalności telefonów, mieli też doświadczenia z nowszą generacją „komórek” (smartfony).
• Komputer – osobom z tego segmentu służył przede wszystkim jako narzędzie pracy, na którym korzystali z dokumentów tekstowych,
arkuszy kalkulacyjnych, programów przeznaczonych dla księgowych, itp. Umiejętności obsługi zdobywali w pracy – byli chętni,
otwarci na to, żeby zdobyć nowe kwalifikacje, często samodzielnie, metodą prób i błędów uczyli się obsługi nowego urządzenia.
• Internet – obecnie dla Znużonych Życiem stanowi element wypełniający codzienność. Większość osób z tego segmentu z Internetu
korzysta systematycznie – zwykle mają strony, witryny, portale, na które wchodzą regularnie, ale zdarza im się też „eksplorować sieć”.
Poruszają się w niej bez obaw, wykorzystują ją do własnych, prywatnych celów: jeśli lubią portale społecznościowe, to się tam logują
i uczestniczą w nich, jeśli lubią grać, to grają online albo ściągają gry na dysk, jeśli chcą wiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie,
to czytają wiadomości, jeśli chcą się z kimś skontaktować, to korzystają ze Skype’a, itd.
 Znużeni Życiem zdobywali doświadczenie w kontaktach z nowymi technologiami przez lata, dlatego łatwiej jest im teraz je kontynuować,
korzystać z nowych udogodnień – nie mają barier związanych z umiejętnościami, ale i z „psychicznym nastawieniem” do elektronicznych
sprzętów. Dodatkowo, często są samoukami, nie proszą innych o pomoc w nauce, zwykle nie czytają instrukcji obsługi – sami dochodzą
do tego, co i jak działa, poznając niekiedy wszystkie funkcje urządzenia, a nie tylko wybrane elementy.
 Nowe technologie to wymiar, w kontakcie z którym Znużeni Życiem nieco ożywają – chcą iść z duchem czasu, chcą być na bieżąco z
nowościami na rynku. Chociaż są znudzeni i zrezygnowani to jednak decydują się na „eksperymentowanie” z nowinkami technicznymi
(laptopy, telefony dotykowe, Play Station) – może to być wynikiem przyzwyczajenia (kiedy byli czynni zawodowo także mieli takie samo
podejście; być może „skrypt emeryta” nie dotyczył działu nowych technologii), ale jest też przejawem tego, że Znużeni Życiem są trochę
„gadżeciarzami” – chociaż nic ich nie ciekawi, niczym się nie interesują, chociaż twierdzą, że nie mają pieniędzy, to jednak mają w
domach DVD, nowej generacji telefony komórkowe, niekiedy laptopy, itd. Są przyzwyczajeni do obecności takich elementów w ich życiu –
ich obecność przypomina im o tym, jak było kiedyś, nieco podnosi samoocenę.
Χ Niewielka część Znużonych Życiem w małym stopniu korzystają z nowych technologii – wynika to z ich podejścia do życia i z
przejawiającego się we wszystkim problemu z motywacją – zwykle im się po prostu nie chce czegoś zrobić, nie widzą w tym sensu.
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Podejście do nowych technologii –
cytaty
To nie jest tak, że wpadam po pracy, czy nawet w pracy do
tego Internetu – robię tylko to, co niezbędne. Powiem tak:
szkoda mi czasu na siedzenie i wyczytywanie czegoś, a nie
zawsze jestem pewna, że tam jest wszystko dobrze. Że tam
jest wszystko od A do Z prawidłowo podane. (ZŻ, 12)

Nie szukam informacji o nowoczesnych technologiach.
Kupiłbym jakieś dobre urządzenie, ale brakuje mi
pieniędzy, a jak człowiek nie ma pieniędzy, to po co się
interesować? I tak nie można sobie na to pozwolić. (ZŻ, 12)

Dziennie siedzę przed komputerem 2-3 godziny. A to gram
w karty, a to czytam sobie coś, bo nie kupuję prasy, czytam
jakieś wiadomości. Mam pocztę, korzystam z niej. Cały
czas jestem na Naszej Klasie, byłam na Facebooku, ale
wystarcza mi Nasza Klasa, nie muszę z kilku korzystać.
(…) Przy komórce to obsługa z instrukcji, metodą prób i
błędów. W salonie nie wytłumaczą takich rzeczy. No może,
jakby się poprosiło, ale ja nie jestem… Mam nadzieję, że
nie jestem taka zacofana, myślę, że umiem się nauczyć
sama, więc nigdy nie prosiłam. (ZŻ, 7)

Ja jestem otwarta na nowości, jestem otwarta i lubię iść z
postępem. Pamiętam, jak te pierwsze komórki wchodziły,
długo nie mogłam ich tak opanować, w sensie tych
wszystkich opcji, bo samouk, nie miałam za bardzo kogo
pytać. W pracy były u nas komputery w dwóch działach,
ja nie dawałam za wygraną i też szłam tam i się uczyłam.
(ZŻ, 8)

Pierwszy telefon dostałam od córki, gdyż chciała wiedzieć,
co się ze mną dzieje, kiedy jestem poza domem. To było
takie pierwsze posunięcie i sprawiało mi to wielką radość.
(…) Jak się pracuje, to jest większa ochota, większa radość,
większa potrzeba, ale jak już się jest w stanie spoczynku, to
nie można być z daleka od tych nowości, od wiadomości.
Człowiek musi bym tempem żyć, musi się cieszyć.

Cieszę się z tego, że technologia się rozwija, to dobrze. Ale
widzę też zagrożenia takie, co i wszyscy – że będę bez
przerwy podglądany, inwigilowany. Nie jest przyjemnie, jak
ktoś nas podgląda, a technologia może doprowadzić do
tego. (ZŻ, 12)
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Podejście do pieniędzy
PIENIĄDZE W MOIM ŻYCIU
Znużeni Życiem bardzo źle oceniają swoją sytuację materialną – mówią otwarcie o tym,
że brakuje im pieniędzy w życiu, praktycznie na wszystko. Narzekają na to, że muszą się
liczyć z wydatkami, że nie stać ich na wiele rzeczy, że mają za małą emeryturę, która nie
pozwala na realizowanie ich potrzeb czy zachcianek. Ma to wpływ na ich podejście do
pieniędzy, w którym jest obecne silne zabarwienie emocjonalne – pieniądze to coś, co się
chce mieć, do czego się dąży, co jest celem samym w sobie, ale co trudno zdobyć. W
przypadku osób z tego segmentu myśleniu o pieniądzach towarzyszą określone
przekonania, np.:
• Bardzo trudno zdobyć duże pieniądze – Znużonym Życiem ciężko sobie wyobrazić to,
że dochodzą do pieniędzy własną pracą, że zadowalająca sytuacja finansowa może być
ich zasługą. Jest to spójne z ich przeświadczeniem o tym, że mają mały wpływ na
swoje życie, że są tak naprawdę bezsilni wobec losu i tego, co przynosi każdy nowy
dzień. Dlatego też nie chcą podejmować ciężkiej pracy i tego nie robią – skoro
„harowanie” wcale nie musi się wiązać z dużymi pieniędzmi, to nie widzą sensu w
podejmowaniu takiego działania.
• Nie można sobie pozwolić na spontaniczność – ze względu na to, że Znużeni Życiem
mają ograniczone środki finansowe, mają poczucie, że muszą sprawować silną,
nieprzerwaną kontrolę nad tym, ile, gdzie, na co i po co wydają. Takie działanie
sprawia, że o pieniądzach osoby z tego segmentu myślą niemal bez przerwy – ich
niezadowalająca sytuacja materialna cały czas jest w świadomości – ilekroć wychodzą
na zakupy, czy korzystają z różnego rodzaju usług, towarzyszy im obraz tego, ile
pieniędzy im pozostało.

Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE

LEKI
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Podejście do pieniędzy
WYOBRAŻENIA O PIENIĄDZACH
Znużeni Życiem dopatrują się źródeł swojej złej sytuacji w braku pieniędzy. Osoby z tego segmentu są
przekonane, że polepszenie ich sytuacji materialnej wiązałoby się z samymi pozytywnymi zmianami:
• Szczęście – Znużeni Życiem wierzą w to, że gdyby mieli pieniądze staliby się szczęśliwymi ludźmi.
Chociaż podają przykłady (także z własnego otoczenia) osób, które mimo bardzo dobrej sytuacji
finansowej nie potrafiły sobie ułożyć życia i były niezadowolone, osoby z tego segmentu są
pewne, że oni by „wiedzieli” co robić z pieniędzmi, jak nimi dysponować, żeby ich życie było
zadowalające.
• Poczucie bezpieczeństwa – Znużeni Życiem uważają, że pieniądze gwarantują spokój – tak
duchowy (brak obaw o jutro, możliwości planowania, patrzenia w przyszłość), jak i fizyczny
(zmiana stylu życia – diety, profilaktyki zdrowotnej, polepszenie standardów środowiskowych).
Znużeni Życiem mają poczucie, że większe pieniądze zmieniają jakość życia – wtedy żyje się łatwiej,
przyjemniej, a codzienne troski i obawy o przyszłość odchodzą w niepamięć. Są przekonani, że wraz z
większymi zasobami finansowymi automatycznie pojawiają się chęci i motywacja do działania,
pomysł na siebie, na to jak przeżyć życie, którego oni obecnie nie mają.
Jednak w kontekście dużych pieniędzy u osób z tego segmentu pojawiają się zarówno pozytywne,
jak i negatywne emocje. Z jednej strony czują się oszukani, pokrzywdzeni, potraktowani
niesprawiedliwie przez wszystko i wszystkich. Żywią negatywne emocje do tych, którym się udało za
to, że oni sami są obecnie w takim, a nie innym punkcie życia. Z drugiej strony chcą być na miejscu
tych, którym się udało, chcą być tymi „lepszymi”. Znużeni Życiem wierzą, że pieniądze sprawiają, że
można być „lepszym” nie tylko w wymiarze materialnym, ale i w kontekście samopoczucia,
samooceny.
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

LEPSZA JAKOŚĆ
ŻYCIA

DBANIE O SIEBIE
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Zarządzanie pieniędzmi
Znużeni Życiem świadomie zarządzają pieniędzmi – monitorują i kontrolują praktycznie każdy bieżący wydatek, analizują konieczność
jego poniesienia, zwracają uwagę na ceny. Ponadto, niezależnie od kwot jakimi dysponują, starają się obracać posiadanymi pieniędzmi,
nawet wtedy, kiedy pod koniec miesiąca zostają im „grosze”.
• Bardzo ważna cena – osoby z tego

ŻYCIE, ZAKUPY,
NAPRAWY…
PENSJA/
EMERYTURA/
RENTA

KOLEJNY MIESIĄC
Po uiszczeniu wszystkich opłat oraz
wyliczeniu, ile pieniędzy trzeba odłożyć
na życie do końca miesiąca, w
większości przypadków Znużeni Życiem
kierują niemal każdą nadwyżkę
środków finansowych na konto
oszczędnościowe lub na lokatę. Starają
się nie zostawiać ich na koncie
osobistym, bo wtedy nie mają z tego
tytułu absolutnie żadnych korzyści
(konto jest nieoprocentowane i osoby z
tego segmentu wiedzą to).

NAJWAŻNIEJSZE
OPŁATY
• To, co konieczne – Znużeni
Życiem płacą najpierw za te
usługi, których „wyłączenie”
odczuliby praktycznie każdego
dnia. Są to przede wszystkim
opłaty za media (prąd, woda,
gaz) i ewentualne spłaty rat,
kredytów lub pożyczek
(świadomość tego, że bank
upomni się o „swoje” prędzej
niż później).

POZOSTAŁE
OPŁATY

segmentu starają się robić zakupy
tam, gdzie jest taniej (supermarket,
dyskont– tam zwykle robi się
większe zakupy). Jednak często
kupują też w sklepach osiedlowych,
mimo świadomości wyższych cen.
Codzienne wizyty w takich sklepach
to dla nich sposób na
zagospodarowanie czasu i
przebywanie wśród ludzi – kupują
tam raczej pojedyncze artykuły
spożywcze (np. warzywa, wędliny).

• To, na co wystarczy – Znużeni Życiem korzystają z wielu
rodzajów usług (Internet, telefon komórkowy, kablówka), ale
są one „wtórne” w porównaniu np. do mediów (ich odłączenie
będzie mniejszym problemem). Dlatego osoby z tego segmentu
wychodzą z założenia, że jak pieniędzy wystarczy, to zapłacą, a
jeśli nie, „to najwyżej odłączą”. W tym przypadku konieczność
opłacenia dodatkowych usług nie jest czymś, o czym myślą z
obawą każdego dnia.

• Byle najtaniej– Znużeni Życiem płacą wszystkie rachunki w takich miejscach, w których opłata nie jest
pobierana albo jest najniższa z możliwych. Część z nich dokonuje płatności przez Internet, inni posiadają
konto do opłaty rachunków w Alior Banku.
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Podejście do pieniędzmi i zarządzanie
pieniędzmi – cytaty
Gdybym miała pieniądze, to bym chodziła do specjalistów
różnych, nie czekając rok czy pół roku, tylko poszłabym
sobie prywatnie, porobiła badania. (…) Wiadomo, że bieda
też kosztuje i nie zawsze minie stać na taką dietę, jaką bym
chciała. Pieniądze nie są najważniejsze, ale dużo lepiej się
żyje z tym, łatwiej się żyje. (ZŻ, 7)

Pożyczam od znajomych, przyjaciół, koleżanek.
Umawiamy się, kiedy oddam, na taką samą kwotę, jak
pożyczyłam. Nie ma żadnych odsetek. Nie stać mnie na
takie pożyczki w banku, wolę wziąć na raty, jak są zerowe,
przeważnie coś takiego wybieram. (ZŻ, 7)

Jako emerytka muszę myśleć o tym, ile mogę wydać. W tej
chwili na koncie mam 386 zł. Do końca miesiąca jest
jeszcze trochę czasu, ale już opłaty zrobiłam, więc będę
miała trochę lżej, będę mogła planować. Nie jest
obowiązkiem dzieci karmienie rodziców, bo mają swoje
rodziny, ale gdyby nie córka… A w poprzednim miesiącu
zatelefonowałam do syna ze łzami w oczach, żeby mi
przesłał 200 zł, bo mi nie wystarczy. (ZŻ, 11)

Pieniądze w moim życiu są bardzo istotne. Przed chorobą
zarabiałem dużo więcej i standard mojego życia był dużo
wyższy. Nie potrafię żyć bez pieniędzy – to jest moje credo.
Chciałbym mieć w sam raz – tyle, ile potrzebuję. (…) Mój
pierwszy szef zarobił pierwszy milion na meblach i zaczęło
się z nim robić coś niedobrego, on i żona stali się bardzo
pazerni. Był skromnym człowiekiem, jeździł Nissanem,
potem kupował coraz droższe samochody. Sejf sobie kupił.
Takie śmieszne, ale kazał sobie portrety malować. Dla ludzi
stali się wyjątkowo wredni. (ZŻ, 9)

U mnie nie ma czegoś takiego, jak zarządzanie pieniędzmi,
to u mnie działa chaotycznie. Najpierw muszę spłacić długi
bankom, bo one są bezwzględne. Potem prąd, gaz, takie
rzeczy jak kablówka, telefony. Najwyżej mi wyłączą
telefony, ale bez światła ciężko żyć. Poza tym jak odłączą,
to kolejne przyłączenie kosztuje 100 zł. (ZŻ, 9)

Kiedyś ludzie byli sobie bardziej równi. Ja nie pochwalam
systemu, ale moje pokolenie teraz ciężko sobie radzi. Bo te
płace w komunizmie były słabo płatne, więc i emerytury
nie są za duże. (…) Kiedyś była ochrona rodziny, na wczasy
mogła pojechać 4-osobowa rodzina, bo był Fundusz
Pracowniczy w zakładach i za psie pieniądze można było
wyjechać.
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Posiadanie konta bankowego
Zdecydowana większość Znużonych Życiem posiada konto bankowe.
WYBÓR BANKU
Osoby z tego segmentu zakładały konto najczęściej z przymusu – był to odgórny wymóg w miejscu
pracy, któremu trzeba było się podporządkować. Często pierwszym bankiem Znużonych Życiem
było PKO BP. Jednak stosunkowo szybko osoby z tego segmentu zrozumiały, że rynek jest pełen
ofert banków, które różnią się tym, co mogą zaoferować klientowi. W wielu przypadkach Znużeni
Życiem rezygnowali ze swojego pierwszego „pracowego” banku i przechodzili do konkurencji –
najczęściej przyczyną było obniżenie lub zniesienie opłat za prowadzenie konta. Dodatkową
korzyścią były inne, atrakcyjne dla tego segmentu produkty, dostępne w nowym banku (np. konta
oszczędnościowe, lokaty, pożyczki).

Konto w
banku
średnia

63%

95%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu
2012

WIEDZA O RYNKU FINANSÓW
Znużeni Życiem mają poczucie, że dość dobrze orientują się w tym, co i na jakich zasadach obecne na rynku firmy mogą im zaoferować.
Nawet jeśli nie znają specyfiki i nazewnictwa poszczególnych produktów, wiedzą mniej więcej czego mogą się spodziewać i co jak działa. I
taka wiedza im wystarcza. To, co jest dla nich ważne w kontekście banków i produktów finansowych, to praktycznie jedna zasada: jak
najmniej opłat. Znużeni Życiem zwracają uwagę na „koszt uczestnictwa” w banku – nie chcą płacić za konto, za przelewy, za korzystanie z
karty płatniczej i jej wydanie. Uważają, że skoro bank i tak obraca ich pieniędzmi, to mógłby to robić w taki sposób, żeby oni nie musieli
ponosić dodatkowych opłat z tego tytułu. Dlatego też bardzo atrakcyjne są dla nich wszelkie oferty „0 zł”, które w ich oczach są
rzeczywiście możliwe. Z drugiej strony są jednak ostrożni, uważają, że bezpieczniej jest wczytać się w umowę i dopytać o ewentualne
„gwiazdki”, bo „przecież każdy wie, że banki żerują na klientach”.

Znużeni Życiem, chociaż często nie założyli konta bankowego z własnej woli, przyzwyczaili się do niego. Uważają je za element
ułatwiający im zarządzanie pieniędzmi, a poza tym nie muszą trzymać wszystkich środków w domu.
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Posiadanie konta bankowego – cytaty

Wygodniej jest nawet dla zakładu pracy, żeby konto
pracownik miał, wygodniej jest przelewy robić. Ja sobie
założyłam konto w banku i właściwie to sobie chwaliłam
to. Tyle tylko, że zmieniłam bank, bo tamten miał za
wysoką opłatę miesięczną. Miałam w Millenium, teraz
mam w Lukasie. Często korzystałam z tego Lukasa, bo jak
brałam meble na raty, to były powiązane z tym Lukasem. I
to było wiele rzeczy tak, np. telewizor. (ZŻ, 10)

W nas w pracy to było tak, że zostało wprowadzone, że
wszyscy mają obowiązek założenia konta i pieniądze są
przelewane na konto. Od tego czasu ja zmieniłam bank.
Nie podobał mi się, uważałam, że miał dużą prowizję, że to
nie jest dobry bank. To był Żubr, to jest drogi bank.
Przeszłam do Alior Banku. (ZŻ, 8)

Mam konto w banku od 92 roku, to już 20 lat. W pracy
kazali nam założyć i założyłam. Od tej pory mam w
jednym banku, nie przenosiłam się jeszcze, mam w PKO
BP. W tej chwili zadzwonił konsultant i zaproponował mi
konto za zero, zmieniłam sobie, bo miałam 50 gr za
przelew. (ZŻ, 7)

Mam konto, bo mi renta przychodzi na konto. Ale ja to tam
trzymam raptem kilka godzin, bo muszę opłacić rachunki,
spłacić kredyty, bo mam kredyty w bankach. Więc idę do
swojego oddziału, mówię: tyle i tyle, no i mi grosze zostają.
(ZŻ, 9)

Kiedyś dostawałam pieniądze do ręki, dzieliłam do koperty
i się tymi pieniędzmi dysponowało. A teraz człowiek idzie
z ta nowoczesnością, trzeba się do tego przyzwyczaić,
człowiek musi się do tego dostosować. (ZŻ ,8)

Z chwilą, jak przeszłam na emeryturę, to założyłam konto,
bo taka była wówczas potrzeba. To nie były duże pieniądze,
525 zł, ale nie chciałam tych pieniędzy ze sobą nosić –
chciałam nosić tylko tyle, ile mi potrzeba. A ponieważ
prawie codziennie jestem w mieście, to mogę sobie podejść
do banku i pobrać te pieniądze. Wcześniej panował taki
strach kradzieży wszystkiego: siatki, torebki. Więc to było
głównie ze względów bezpieczeństwa. (ZŻ, 11)
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (1/2)
Znaczna większość Znużonych Życiem, którzy posiadają konto osobiste, posiada do niego kartę płatniczą i korzysta z niej.
POCZĄTKI
Osoby z tego segmentu zaczęły korzystać z karty stosunkowo wcześnie, jak tylko dostały ją do założonego konta.
Nauczyli się jej obsługi niejako „naturalnie”, na podobnej zasadzie, jak wszystkich innych nowych urządzeń, które
pojawiały się w ich życiu. Nawet jeśli na początku mieli obawy związane z wdrożeniem się w korzystanie z karty, to
jednak przekonali się do tego rozwiązania, ponieważ są otwarci na nowe doświadczenia i technologie.
KORZYSTANIE Z KARTY PŁATNICZEJ
Znużeni Życiem wykorzystują kartę płatniczą do wypłacania pieniędzy z bankomatu oraz do dokonywania płatności.
Posługują się przede wszystkim kartą debetową (nieliczne osoby z tego segmentu są w posiadaniu karty kredytowej).
Jednak nie płacą kartą zawsze wtedy, kiedy mają taką możliwość (płacą np. w większych sklepach, na stacjach
benzynowych, rzadziej – w osiedlowych sklepach). Podobnie sytuacja wygląda z wypłacaniem pieniędzy – zdarza się, że
mimo obecności bankomatu, Znużeni Życiem wypłacają gotówkę w placówkach banku. Na tę różnorodność u osób z
tego segmentu wpływają ich przekonania ona temat kart płatniczych oraz ich potrzeby.

PRZEKONANIA DOTYCZĄCE
KART PŁATNICZYCH
ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH

POTRZEBY

KONTAKTÓW
TOWARZYSKICH

DOWARTOŚCIOWANIA

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (2/2)
ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
 Poczucie bezpieczeństwa – Znużeni Życiem zgadzają się z
popularnym stwierdzeniem, że bezpieczniej nosić przy sobie kartę
niż dużą ilość gotówki (nawet jeśli sytuacje, w których mogą
dysponować takimi dużymi sumami pieniędzy są sporadyczne).
 Wydruki ułatwiają zarządzanie pieniędzmi – Znużeni Życiem
przywiązują dużą wagę do wydatków, dlatego potwierdzenia
wypłat z bankomatu, sprawdzanie salda konta czy wydruki
płatności w sklepach, paragony są dla nich bardzo przydatne – na
ich podstawie stosunkowo łatwo zorientować się, ile pieniędzy się
już wydało, a ile zostało jeszcze do dyspozycji (nie trzeba zaglądać
do portfela i liczyć gotówki po każdych zakupach).
 Przejaw wyższej pozycji społecznej – osoby z tego segmentu
postrzegają płacenie kartą jako przejaw lepszej pozycji społecznej,
kojarzy im się to z nonszalancją, z „pokazaniem się”. Płacenie
kartą sprawia im przyjemność, ale Znużeni Życiem obecnie rzadko
płacą w ten sposób (uważają, że mają za mało pieniędzy).

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
Χ Ograniczenia płatności kartą w niektórych sklepach – zdarzają
się sytuacje, w których osoby z tego segmentu chcą dokonać
mniejszych zakupów (robią tak w większości przypadków), nie
mają przy sobie gotówki, a płatność kartą jest możliwa w danym
miejscu od 15-20 zł. Wywołuje to negatywne emocje, bo trzeba
albo wypłacić pieniądze z bankomatu, albo dobrać (w gruncie
rzeczy niepotrzebne) produkty. Dlatego też Znużeni Życiem,
nauczeni doświadczeniem, zwykle mają w portfelu i kartę i
gotówkę.
Χ Nie opłaca się płacić kartą małych sum – Znużeni Życiem bardzo
często podczas dokonywanych zakupów płacą małe kwoty (10-20
zł), których – w ich przekonaniu – nie warto płacić kartą.

POTRZEBY A WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI
• Potrzeba kontaktów towarzyskich – Znużeni Życiem wypłacają niekiedy gotówkę w oddziale banku, nawet jeśli mają możliwość dokonać tej
operacji w bankomacie. Często w banku, w którym osoby z tego segmentu mają konto, pracuje osoba dedykowana do ich obsługi. Po
pewnym czasie osoba ta staje się dla Znużonego Życiem kimś zaufanym, „przyjacielem” wewnątrz niekoniecznie przyjacielsko nastawionej
instytucji finansowej, do którego można przyjść, z którym można porozmawiać, który zawsze wysłucha i doradzi. Jest to pozytywne
doświadczenie i po prostu raz na jakiś czas chce się je przeżyć, choćby „pod pretekstem” opłacenia rachunków czy wypłaty gotówki.
• Potrzeba dowartościowania – dokonywanie płatności za pomocą karty (czyli nonszalanckie wyjęcie karty, wprowadzenie PINu, zabranie
karty z powrotem i po prostu odejście od kasy, jakby nie trzeba było kalkulować tego wydatku) może przywoływać u osób z tego segmentu
namiastkę ich dawnego życia, wspomnienie tego, kim kiedyś byli, czyli osobami lepiej sytuowanymi, mogącymi sobie pozwolić na wiele
rzeczy, nie kontrolującymi „obsesyjnie” każdego dokonywanego wydatku. Znużeni Życiem tęsknią za tą przeszłością, którą z perspektywy
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czasu nieco idealizują, a jeśli zwykła płatność kartą może im to przypomnieć, to dlaczego tego nie robić.

Korzystanie z karty płatniczej – motywy i
bariery (technika projekcyjna „Portret”)
Posługiwanie się kartami płatniczymi jednocześnie kusi i zniechęca Znużonych Życiem. Część barier pokrywa się z barierami
przedstawianymi racjonalnie (np. opłacalność posługiwania się kartą dopiero przy większych kwotach), w technice projekcyjnej
uwidacznia się jednak kult gotówki – przekonanie, że tylko realne pieniądze to prawdziwe pieniądze (a karta taka nie jest). Natomiast
zauważane u Znużonych Życiem motywy korzystania z karty to przede wszystkim skojarzenia z radością, cieszeniem się życiem (czego
w realnym życiu osób z tego segmentu zdecydowanie brakuje) oraz poczucie bycia nowoczesnym.

POSTRZEGANIE
NIEUŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ

POSTRZEGANIE
UŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ

Dystans, niechętne podejście, unikanie innych,
zamknięcie w sobie, smutek; uporządkowanie,
konserwatyzm

OSOBOWOŚĆ

Zadowolenie, radość, otwartość na świat i
nowości; brak przejmowania się tym, co
przyniesie nowy dzień, cieszenie się życiem

Raczej ciężka, męcząca praca, „drugi etat” po
powrocie do domu; trudności z poradzeniem
sobie samemu ze wszystkim

PRACA

W banku, w sklepie, praca administracyjna;
sprawia przyjemność

Zajmowanie się wnukami i ich rozpieszczanie

CZAS WOLNY

Dlaczego nie wybierają karty?
• Obawa przed utratą pieniędzy
• Zbyt „zaawansowany” wiek (za późno na nowości)
• Plastikowe pieniądze (korzystając z karty nie czuje
się gotówki)
• Opłacalność tylko przy dużych kwotach do zapłaty

DLACZEGO WYBIERA LUB
NIE WYBIERA KARTY

Spacery, fitness, spotkania ze znajomymi, ogólnie
– poza domem; drobne przyjemności; wyjazdy
Dlaczego wybierają kartę?
• Wygoda
• Bezpieczeństwo
• Postępowość – poczucie bycia nowoczesnym
(„by nie dać się starości”)

Zaprezentowane zdjęcia są wybranymi przez respondentów (z puli zdjęć) fotografiami, odzwierciedlającymi ich wyobrażenia na temat osoby, która jest
użytkownikiem karty płatniczej oraz osoby, która nie jest użytkownikiem karty płatniczej.
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej – cytaty
Aby płacić karta, należałoby mieć na koncie zdecydowanie
więcej niż ja mam. Tych kilka zer po tych dwóch zerach
trzeba jeszcze mieć. Mając 300 zł na koncie po kartę raczej
nie sięgnę. Gdybym wygrała i wpłaciła pieniądze na konto,
wiedziała, że mam ich więcej, odważyłabym się od razu,
byłabym taka pewniejsza. (ZŻ, 11)

Płacąc kartą zatraca się kontrolę nad pieniędzmi. Chociaż
nie – przy karcie kredytowej tak jest, przy bankomatowych
się nie wypłaci więcej niż się ma na koncie. (…) W
niektórych małych sklepach można płacić kartą powyżej 20
zł, ale nie będę robić niepotrzebnych zakupów po to, żeby
płacić kartą. (ZŻ, 9)

Karta do bankomatu jest bardzo wygodna, się nie nosi
pieniędzy i nie trzeba o tym myśleć, czy mam, czy nie. A
nie ukradną, bo nie mają co. Ale kartę trzeba dobrze
schować. (ZŻ, 10)

Wypłacam pieniądze z bankomatów. Ale nie mam takich
dochodów dużych, żeby lecieć do sklepu i płacić kartą.
(ZŻ, 8)

Płacenie kartą weszło niedawno, w Polsce to może od 3-4
lat, to też jest taka satysfakcja nowości. To jest wielki plus
dla mojej osobowości, dla myślenia, dla podkreślania
swojej wartości. Jak się używa karty, ludzie inaczej
postrzegają taką osobę, może trochę z zazdrością, trochę z
niedowierzaniem, może z uznaniem. W moim wieku to
babcia już jest taka postępowa. Gdybym płaciła kartą, to
czułabym się bardziej dowartościowana w tym kraju. Mam
środki i mogę dysponować takimi środkami jak karta, tą
nowszą techniką. To jest miłe. (ZŻ, 11)

Płacenie kartą jest tańsze dla naszego państwa – no tak, to
jest prawda. Ale to nie jest dla mnie ważne. Chociaż jak
mam być patriotką to… Nie, to dla mnie musi być tańsze.
(ZŻ, 10)
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Poziom zaawansowania
bezgotówkowego
Znaczna większość Znużonych Życiem jest obecnie co najmniej na II poziomie zaawansowania bezgotówkowego. Natomiast
aktywność na III i IV poziomie zależy zarówno od różnic indywidualnych (obawy, brak doświadczenia), jak i od kontekstu
sytuacyjnego (posiadanie lub brak komputera, Internetu).
Znużeni Życiem posiadający konto korzystają z niego dokonując: wypłat z
bankomatów i w placówkach, przelewów w placówkach i przez Internet, opłat za
rachunki, poleceń zapłaty, zleceń stałych (nieco rzadziej).
Z karty płatniczej (głównie debetowej) Znużeni Życiem korzystają przy wypłacaniu
gotówki i płatności w sklepach. Lubią płacić kartą i robią to dosyć często.
Najważniejszymi ograniczeniami w posługiwaniu się kartą są: limit kwoty do
zapłaty, brak terminali w niektórych sklepach, chęć kontaktu ze „znajomym”
przedstawicielem banku.
Część Znużonych Życiem biegle korzysta z III i IV poziomu zaawansowania
bezgotówkowego – osoby te sprawdzają online saldo konta, dokonują
przelewów przez Internet, korzystają z polecenia zapłaty oraz zdefiniowanych
odbiorców przelewów.
Osoby z tego segmentu, które nie korzystają z bankowości elektronicznej, nie
czują potrzeby, by wykorzystywać Internet jako kanał zarządzania pieniędzmi –
chociaż stykają się z takimi zachowaniami (np. u swoich dzieci) i nie odrzucają
potencjału tej technologii, na razie radzą sobie w inny sposób. Z kolei barierą
w korzystaniu z bankowości elektronicznej wśród osób, które już się do niej
przekonały, jest albo brak odpowiedniego sprzętu albo chęć zróżnicowania
sposobu płatności (np. ogólnie płacą przez Internet, ale czasem idą do banku
„w odwiedziny” z rachunkami).
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Posiadanie i korzystanie z bankowości
elektronicznej – cytaty
Mój syn ma konto internetowe, ale ja na razie nie
korzystam. Jeszcze mnie na razie nie kusi. Muszę się do
tego przekonać. No bo to tak… No fakt, ja się nie mam tam
czego bać, bo nie mam aż takich dochodów, żeby się bać,
ale tak jeszcze nie myślałam o tym, żeby przez Internet
wszystko. Na razie jestem jeszcze ostrożna. (ZŻ, 8)

Przez Internet płacę rachunki, sprawdzam, czy emerytura
mi wpłynęła, ile mam na koncie, nic poza tym. Mam
ustawione płatności i zdefiniowanych odbiorców. Jak płacę
kartą to też mam nad tym kontrolę, bo codziennie mogę
sobie wejść na konto i sprawdzić, ile wydałam. (ZŻ, 7)

Płacę rachunki, jeśli mogę, to przez Internet, ale czasami,
jak mam gotowy blankiet, to nie chce mi się przez Internet.
Wolę na poczcie, często jest wygodniej wpaść na pocztę
pobliską. (ZŻ, 12)

Nigdy nie przelewałam żadnych pieniędzy przez Internet.
Po prostu nigdy tak jakoś się tym nie zainteresowałam. Ja
musiałabym mieć w domu własny komputer i wtedy
mogłabym to sobie pozgłębiać i mogłabym sobie nad tym
popracować. (ZŻ, 10)

Salda telefonicznie nie sprawdzałam, ale za każdym razem
przy wybieraniu w bankomacie jest podane, jakimi
środkami mogę dysponować. (ZŻ, 11)

Przychodzi mi renta i idę tam do banku, przelewy robi mi
ten zaprzyjaźniony bankowiec, tyle lat znamy się. No i on
mi robi te przelewy, wypłacam sobie potem gotóweczkę.
Jak miałem komputer to robiłem przelewy elektronicznie.
Teraz nie mam komputera. A poza tym chodzę tam
bardziej towarzysko, muszę ruszyć się z domu, więc idę
tam sobie coś załatwić. (ZŻ, 9)
60

Kontakt z instytucjami finansowymi
Znużeni Życiem mają stosunkowo dużo „punktów styku” z instytucjami finansowymi, czyli: dokonywanie opłat (okazjonalne wizyty w
banku), konta oszczędnościowe lub lokaty, kredyty i pożyczki (rzadziej) zakupy na raty.

OPŁATY W
BANKU

LOKATY, KONTA
OSZCZĘDNOŚCIOWE

Znużeni Życiem przywiązują wagę do kosztów, których
można uniknąć – dlatego za rachunki starają się płacić
tam, gdzie nie pobiera się prowizji. Takim miejscem
jest np. Alior Bank, z którego ofertą osoby z tego
segmentu zetknęły się w mediach lub przechodząc koło
placówek. Jednak czasami Znużeni Życiem opłacają
rachunki w banku (niekiedy płacąc za to prowizję),
ponieważ akurat mają ochotę spotkać się ze swoim
„opiekunem”, a przy okazji mogą zapytać o jakiś
produkt czy ofertę, z którą się wcześniej zetknęli i
poznać szczegóły.
Ze względu na to, że niemal każde niewydane w danym
miesiącu środki Znużeni Życiem chcą pomnażać, gdyż
nie widzą sensu w tym, by pieniądze leżały bezczynnie
na koncie, korzystają z lokat i kont oszczędnościowych.
Dowiadują się o nich w mediach, od znajomych, od
pracowników banku – przy czym, jeśli oferta jest
bardzo atrakcyjna (odpowiednio wysokie
oprocentowanie), nie widzą problemu, aby całkowicie
przenieść się do innego banku.

POŻYCZKI,
KREDYTY

Ze względu na subiektywnie
postrzeganą stosunkowo słabą
własną sytuację finansową oraz
potrzebę kontrolowania
wydatków i gospodarowania tym,
co się ma, osoby z tego segmentu
raczej niechętnie biorą kredyty
czy pożyczki – wolą inne formy
zapożyczania się (branie produktu
na raty, pożyczanie pieniędzy od
znajomych).

Dla Znużonych Życiem bank, mimo stosunkowo negatywnej oceny (wizerunek instytucji żerującej na klientach, chcącej się wzbogacać), jest
instytucją, która wspiera w potrzebie (raty, kredyty), ale też umożliwia efektywne oszczędzanie. Nie wnikają w bardziej globalny sens
istnienia banków – niezależnie od tego, jaki by nie był to sens, oni korzystają i będą korzystać z banków, zachowując odpowiedni dystans.
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Kontakt z instytucjami finansowymi –
cytaty

Prezesi banków się dorabiają, bo kto inny. Pracownik na
pewno nie. Albo kasjerki przekręty robią, z innych kont
podbierają, na swoje wpłacają. Tak się właśnie słyszy, bo
oni mają dostęp do każdego konta. (ZŻ, 7)

Banki w dobrej komitywie z państwem okradają obywateli
z pieniędzy. Jak się bank ratuje za nasze pieniądze to
znaczy, że rząd okrada obywateli. Boję się banków, bo jest
przymus wspierania banków. (ZŻ, 12)

Banki istnieją po to, żeby zarabiać na ludziach takich, jak
ja. Z pewnością nie jest to instytucja charytatywna. Ale
korzystam z banków. Jestem raz na tydzień w Raiffeisenie.
Dzwonię do mojego znajomego tam, kiedy będzie i wtedy
idę. Chcę się spotkać, pogadać. (ZŻ, 9)

Jakbym miał nagle jakiś nielegalny dochód to mógłbym
dostać pismo z ZUS: wydał pan 5 tys. zł, a pana dochód nie
przekracza 2 tys. zł, proszę w tej chwili zapłacić 200% od
nieujawnionego dochodu. A mógłbym tych pieniędzy nie
ukraść, tylko pożyczyć od kogoś. Ale pożyczka też powinna
być zgłoszona. To jest to, czego się człowiek boi, nawet jak
będzie uczciwy, to człowiek boi się tych formalności. (ZŻ, 12)

Mam teraz lokatę na pół roku. Ale mam takie malutkie
lokaty, 500 zł. Na wszelki wypadek, w razie jakiegoś… Bo
nie mam za bardzo z czego odkładać. Kredytów, pożyczek
nie biorę, raczej na raty. Telewizor, pralkę, lodówkę –
prawie wszystko kupowałam na raty. (ZŻ, 7)

Patrzę na te niektóre oferty z zazdrością, bo gdybym miała
kasę, to bym sobie coś kupiła, wprowadziła, skorzystała z
czegoś. (ZŻ, 11)
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3. Bierni Materialiści
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Bierni Materialiści –
charakterystyka demograficzna
Płeć

Wiek

Wykształcenie

26%

55-59 lat

46%

0%

Stan cywilny

61%
5%

20%

25%

30%

35%

20%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dzieci

17%

1,63

80%

Wnuki

1,93

4%
1%

Bezrobocie

Zadowolenie z życia
77%

1%

Nie pracuje zawodowo
60%

10%

Dzieci i wnuki

Emeryt|rencista

21%

wdowiec / wdowa
0%

15%

Praca dorywcza

żonaty / zamężana
rozwiedziony / w separacji

10%

Praca stała

5%

mieszkający z partnerem

5%

32%

pomaturalne i wyższe

Sytuacja zawodowa
7%

kawaler / panna

średnie ogólnokształcące i
techniczne

19%

75 lat i więcej

38%

zasadnicze zawodowe

32%

65-74 lata

21%

podstawowe
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54%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Bierni Materialiści –
styl życia, podejście do nowych technologii
Hobby

Korzystanie z komputera
40%

Telefon komórkowy

25%

29%

70%

71%

14%

Odsetek osób deklarujących posiadanie hobby

Wyjazdy

Odsetek osób korzystających przynajmniej od
czasu do czasu z komputera

Wakacje w Polsce
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26%
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5%

10%
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4%
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Odsetek osób posiadających telefon komórkowy
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70%

Poczta elektroniczna (e-mail)
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Odsetek osób korzystających z internetu
wśród wszystkich osób w segmencie

26%

Komunikator internetowy

5%

Telefon przez Internet

12%

Odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku
brały udział w powyższych typach wyjazdów

Obsługa konta bankowego przez
Internet

12%
0%
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N= 43 (Tylko korzystający w internetu)
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Podejście do życia (1/4)
POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI
Bierni Materialiści czują się niesprawiedliwie potraktowani przez los, wręcz pokrzywdzeni. Praktycznie na każdym kroku podkreślają, że ich
życie to pasmo trudów i wyrzeczeń – nie mogą tak naprawdę ani na chwilę odpocząć, bo nie mają odpowiednich zasobów, by sobie na to
pozwolić. Mają przekonanie, że lepsza sytuacja materialna byłaby rozwiązaniem wszystkich ich problemów. Jednocześnie są
przeświadczeni, że ta sytuacja nie ulegnie poprawie, a może się nawet pogorszyć, co prowadzi u nich do stagnacji i frustracji. Na poczucie
niesprawiedliwości u Biernych Materialistów wpływa co najmniej kilka czynników, m.in.:
• Przekonanie, że kiedyś było lepiej – osoby z tego segmentu często wracają do przeszłości, przypominają sobie swoje dawne życie, które
– chociaż nie było wypełnione luksusami – było zdecydowanie łatwiejsze niż to w chwili obecnej. Bierni Materialiści podkreślają, że
kiedyś można było swobodnie przeżyć miesiąc za otrzymywaną wypłatę, bez konieczności „kombinowania” (robienie zakupów w
tańszych sklepach, kupowanie tańszych zamienników ulubionych produktów, rezygnowanie z droższych artykułów, itd.). Obecnie nie jest
im już tak łatwo, rzadko zdarza się tak, żeby można było przeżyć cały miesiąc bez konieczności „małych” wyrzeczeń, o większych,
planowanych wydatkach (np. remont mieszkania) nie wspominając.
• Zakotwiczanie się na tych, którzy mają lepiej – Bierni Materialiści często odnoszą swoją sytuację do osób, które „mają lepiej” –
wybierają w tym celu postacie z czołówek gazet, obecnych w mediach, czy znanych z „własnego podwórka”, najczęściej są to: politycy,
dziennikarze, prezesi banków, bogaci mieszkańcy tej samej miejscowości, itd. Często osoby z tego segmentu uważają, że chociaż te
osoby pracują na swoje wynagrodzenia, to jednak ich zarobki są „nieprzyzwoicie” wysokie (zwłaszcza w porównaniu z najbiedniejszymi
mieszkańcami Polski, którzy często muszą przeżyć za kilkaset złotych miesięcznie).
• Poczucie, że nikt nie dba o ich los – osoby z tego segmentu uważają, że wszyscy o nich zapomnieli, że nikt się nimi nie przejmuje.
Państwo i rządzący najpierw ich oszukali (bardzo niskie emerytury, często otrzymywane za lata ciężkiej, fizycznej pracy), potem o nich
zapomnieli (brak jakiegokolwiek wsparcia finansowego). Czasami Biernym Materialistom pomagają dzieci, ale nie zawsze. Osoby z tego
segmentu raczej nie oczekują takiej pomocy, tłumacząc swoje dzieci tym, że mają już własne rodziny, że nie mają takiego obowiązku, itd.
• Zewnątrzsterowność – Bierni Materialiści mają silne przekonanie, że ich życie nie zależy od nich, że nie mają na nie wpływu. Uważają, że
ich obecna sytuacja jest wynikiem przemian społeczno-politycznych w kraju – przemian, których konsekwencje oni ponoszą w tej chwili.
Nie widzą rozwiązania swoich problemów, do którego mogliby doprowadzić „własnymi rękami”. Jedyną nadzieją na poprawę własnej
egzystencji widzą w czynnikach zewnętrznych (wygrana na loterii, zapomoga ze strony państwa po ukończeniu 75 roku życia).
66

Podejście do życia (2/4)
(NIE)ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Bierni Materialiści są średnio zadowoleni ze swojego życia. Obiektywnie rzecz biorąc nie oceniają go najgorzej, jednak znajdują mnóstwo
powodów do narzekań. Aspekty życia, którym osoby z tego segmentu mają więcej do zarzucenia, to przede wszystkim:
• Słaba sytuacja materialna – Bierni Materialiści na każdym kroku podkreślają niezadowolenie ze swojej sytuacji materialnej. Najbardziej
oczywistymi jej przejawami są codzienne zakupy (konieczność zwracania uwagi na ceny, kupowanie jedynie niezbędnych produktów,
korzystanie z oferty najtańszych sklepów) oraz opłaty (bardzo często podkreślają, że to praktycznie „połowa emerytury”, dlatego też
poszukują jak najtańszych rozwiązań – miejsc, w których mogą dokonać opłaty bez prowizji). Jednak niewystarczające zasoby finansowe
dają o sobie znać także, kiedy zajdzie potrzeba wydania większej ilości pieniędzy (np. remont mieszkania, wesele, kupno opału na
zimę). Wtedy Bierni Materialiści są zmuszeni pożyczyć pieniądze, przy czym wybierają możliwie najtańszą ofertę (często preferują
pożyczki od znajomych, nie od banków, bo nie muszą dodatkowo płacić odsetek od wziętej kwoty). Podejście Biernych Materialistów do
pieniędzy wpływa na ocenę wszystkich innych aspektów życia (wszelkie braki wynikają z braku pieniędzy).
• Słaby stan zdrowia – Bierni Materialiści nie są zadowoleni ze swojego zdrowia – często to schorowani ludzie, którzy muszą zażywać
leki, żeby w miarę sprawnie funkcjonować. Zły stan zdrowia jest dla nich ograniczeniem – bywa tak, że nie mogą (chociaż bardzo by
chcieli) iść do jakiejkolwiek dorywczej pracy, bo zwyczajnie nie byliby w stanie ponieść związanego z pracą wysiłku fizycznego. To
powoduje frustrację i poczucie ograniczenia – nie dość, że mają gorzej niż inni, bo mają zdecydowanie za niskie emerytury, to jeszcze
„życie ich potraktowało” tak, a nie inaczej, przez co nie są w stanie dorobić do miesięcznego dochodu choćby drobnych kwot. Również
w kontekście tego aspektu życia Bierni Materialiści są przekonani, że więcej pieniędzy pozytywnie wpłynęłoby na obecną sytuację –
pieniądze by ich „uzdrowiły”, dzięki nim mogliby wykupić wszystkie niezbędne lekarstwa, a nawet zacząć stosować preparaty zażywanie
profilaktycznie, mogliby zmienić dietę (bardziej ją urozmaicić), mogliby wyjechać na wczasy albo do sanatorium, aby beztrosko
odpocząć.
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Podejście do życia (3/4)
DO CZEGO PRZYWIĄZUJĄ WAGĘ W ŻYCIU?
• Pieniądze – jest to aspekt życia, który Bierni Materialiści podkreślają na każdym kroku. Osoby z tego segmentu uważają, że pieniądze to
„lek na całe zło”: dają szczęście, poczucie bezpieczeństwa, ogólnie lepsze samopoczucie (fizyczne i psychiczne) i – co bardzo ważne –
„nadają” człowiekowi wartość. Bierni Materialiści uważają, że posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy zapewnia szacunek ze strony
innych ludzi. Osoby z tego segmentu mają poczucie, że jeśli byłyby dobrze sytuowane finansowo, inni by ich dostrzegali, rozmawiali z
nimi, chcieli by ich „znać”. W swojej obecnej sytuacji Bierni Materialiści są pomijani, niezauważani, mają poczucie, że tak naprawdę nikt
się z nimi nie liczy, są jakby „gorszą kategorią” człowieka. Dlatego tak bardzo ubolewają nad tym, że nie mają odpowiednio wysokich
dochodów i liczą na to, że jeszcze im się „poszczęści” w życiu i dzięki temu zaczną prowadzić „prawdziwe” życie, będą mogli sobie
pozwolić na wszystko, na co pozwalają sobie „zwykli” ludzie (ładnie urządzone mieszkanie, samochód, lepszy telewizor), a przez to staną
się równi z nimi.

WAŻNE, ALE W DALSZEJ KOLEJNOŚCI
• Rodzina – Bierni Materialiści mówią o tym, że rodzina jest ważna w ich życiu, ale to raczej deklaracja, a nie rzeczywiste odczucia. Rodzina
bardzo rzadko pojawia się w codziennym życiu osób z tego segmentu – a nawet jeśli, to są to zwykle „organizacyjne” kwestie (pomoc w
przywiezieniu zakupów, przekazanie dzieciom pieniędzy, by opłaciły rachunki, itd.). Bierni Materialiści rzadko spędzają czas z rodziną na
rozmowach, uczestniczeniu wzajemnie w swoim życiu – chodzi bardziej o wzajemne „przysługi” i wykonywanie narzuconych przez rolę
rodzica obowiązków (wiadomo, że dzieci trzeba odchować i dać im możliwość zdobycia wykształcenia, ale realizuje się to raczej
„odgórnie” – to po prostu wykonywany obowiązek, a nie, jak np. w przypadku Rodzinnych Niematerialistów, pasja, zaangażowanie,
podejście „oddolne”).
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Podejście do życia (4/4)
PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI
Bierni Materialiści podchodzą do przyszłości raczej obojętnie, chociaż w głębi serca chcieliby, aby spotkało ich w życiu szczęście. Zakładają, że
nawet jeśli nic się nie zmieni, jeśli ich przyszłość będzie wyglądała tak, jak wygląda ich obecne życie, to i tak jakoś dadzą sobie radę – w końcu
już teraz udaje im się wiązać koniec z końcem. Co prawda nie odbywa się to bez wysiłku i „kombinowania”, ale „jakoś się udaje”. To, jaka
będzie ich przyszłość, zależy od dwóch czynników: od ilości pieniędzy i od stanu zdrowia.
• Ilość pieniędzy – Bierni Materialiści wierzą, że jeśli będą mieli w przyszłości więcej pieniędzy niż obecnie, to siłą rzeczy będzie to lepsze
życie. Będą mogli spędzać je tak, jak chcą – pieniądze zapewnią im rozrywkę, kontakty ze znajomymi, zaspokoją najważniejsze potrzeby.
Pozwolą na pełnoprawny „powrót do społeczeństwa”, na zajęcie odpowiedniego miejsca w hierarchii (nie na szarym końcu). Osoby z tego
segmentu wyobrażają sobie, że więcej pieniędzy podniesie jakość ich życia, że będą efektywniej spędzać czas – na zasadzie, że wraz z
pieniędzmi pojawią się tak chęci, jak i pomysły.
• Stan zdrowia – Bierni Materialiści liczą na to, że ich stan zdrowia nie pogorszy się diametralnie w najbliższej przyszłości, bo to by oznaczało
całkowite wykluczenie z życia. Jednak osoby z tego segmentu nie podejmują specjalnych działań, aby zachować „dobrą formę”: nie
uprawiają sportu, nie ruszają się zbyt dużo z domu, nie urozmaicają diety. Niepodejmowanie żadnych działań, by jak najdłużej być
sprawnym fizycznie uzasadniają brakiem możliwości finansowych – twierdzą, że mogliby to robić, a nawet chętnie podejmowaliby taką
aktywność, ale tylko pod warunkiem, że mieliby pieniądze. W chwili obecnej, a więc kiedy tych pieniędzy nie mają, Bierni Materialiści są
przekonani, że „nie stać ich” na takie zachowania (mimo tego, że większość osób z tego segmentu ma sporo wolnego czasu w ciągu dnia, a
część z nich posiada np. rower, sprzęt do ćwiczeń).

Stosunek Biernych Materialistów do przyszłości jest życzeniowy – bardzo chcieliby mieć więcej pieniędzy, bo według nich to
poprawiłoby jakość ich życia we wszystkich aspektach. Nie robią jednak nic, aby te pieniądze zdobyć – ich zewnątrzsterowność
sprawia, że biernie czekają aż los się do nich uśmiechnie.
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Podejście do pracy i emerytury
PRACA
Bierni Materialiści podchodzą do pracy w sposób bardzo funkcjonalny – pracuje się przede wszystkim po to, by mieć dochód. Osoby z tego
segmentu nie mają zbyt pozytywnego podejścia do pracy jako takiej – nie ma dla nich znaczenia, w jaki sposób praca wpływa na człowieka, bo
to jest po prostu coś, czego trzeba się podjąć (w innym wypadku najprawdopodobniej nie będzie się miało żadnych środków finansowych do
dyspozycji). Nie przywiązują oni wagi do satysfakcji, którą może przynieść praca – pracuje się tam, gdzie akurat jest możliwość, wykonuje się
czynności, które się umie (albo których trzeba się nauczyć), dostaje się za to odpowiednie wynagrodzenie i cykl się zamyka. „Wartość dodana”
w pracy (czyli kontakty towarzyskie, przebywanie wśród ludzi, poczucie odpowiedzialności, poczucie sprawstwa, satysfakcja z pracy) nie jest
dla Biernych Materialistów tak naprawdę wartością – o czym świadczy fakt, że po przejściu na emeryturę nie utrzymują właściwie żadnych
relacji z eks-współpracownikami.

EMERYTURA
Bierni Materialiści wyczekiwali przejścia na emeryturę. Myśleli o niej niemal wyłącznie w kontekście materialnym – spodziewali się, że będzie
im się łatwiej żyło, że będą mieli stosunkowo wysokie dochody, dzięki którym zaspokoją swoje podstawowe potrzeby, a pewnie jeszcze im coś
zostanie „na przyjemności” (np. wyjazdy). Chociaż liczyli się z tym, że ten scenariusz może się nie sprawdzić, mieli nadzieję na to, że wszystko
się uda, że szczęście dopisze akurat im. Na emeryturze niemal całkowicie pochłania ich jedna czynność – zarządzanie pieniędzmi.
• Zarządzanie pieniędzmi – Bierni Materialiści, z racji tego, że nie mają – we własnym odczuciu – dużych zasobów, którymi mogliby
dysponować, muszą liczyć się niemal z każdym groszem. Dużo czasu pochłaniają im kalkulacje – gdzie bardziej się opłaca coś kupić, ile
pieniędzy muszą przeznaczyć na opłaty, ile środków zostaje im na jedzenie, ile pieniędzy mogą wydać dziennie, itd. Osoby z tego segmentu
pożytkują swoje dochody przede wszystkim „na siebie” (zapewnienie podstawowych potrzeb biologicznych), mają jednak świadomość
tego, że ich obowiązkiem wciąż jest wspieranie potomstwa (chociaż już w mniejszym stopniu niż kiedy pracowali). Bierni Materialiści mają
poczucie, że muszą pomagać swojemu potomstwu, bo nikt za nich tego nie zrobi. Jednak nie myślą o udzielanym przez siebie wsparciu z
radością, z wewnętrznej potrzeby, ale bardziej z przymusu – czują się zobowiązani jako rodzice do takiego działania. Przekazują dzieciom i
wnukom to, co im zostanie po „przeżyciu” miesiąca – bardzo często jednak miesiąc u Biernych Materialistów kończy się na debecie, co jest
kolejnym powodem do frustracji.
• Brak sprecyzowanych aktywności – osoby z tego segmentu raczej nie mają zainteresowań czy ulubionych sposobów spędzania czasu.
Dzień im po prostu mija na wykonywaniu codziennych czynności (gotowanie, zakupy, oglądanie telewizji). Jednak Bierni Materialiści nie
odczuwają z tego powodu pustki – nie brakuje im pracy, która wypełniała większość dnia.
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Podejście do życia oraz pracy i emerytury –
cytaty
Swojej pracy nie bardzo lubię, bo to jest zakład
przemysłowy, pracuje się, bo się pracuje. Praca na produkcji
to nawet nie jest praca dla kobiet, to nie jest praca, o której
bym marzyła, bo jest na dwie zmiany, blachy, detale. Ale
trzeba jakoś do emerytury dociągnąć. (BM, 13)
Mąż pomaga w domu, wstaje rano, wypuszcza kurki,
uwiąże psa, napali w piecu, jak trzeba zimą. A resztę to ja
muszę, obiady ugotować, jak wnuczki przyjdą ze szkoły, a
córka z pracy. Emeryturę mamy, ale co to jest 800 zł na te
czasy. A w gazecie wyczytałam, że pan Kalisz wyjechał na
wczasy z ukochaną i za dobę płaci 1350 zł, stać go. A
człowiekowi nieraz nawet na napój brakuje. I tak się
męczymy, musimy pomagać córce, bo kto jej pomoże?
(BM, 16)
Życie na emeryturze wyobrażam sobie w zależności od
tego, jaka by była emerytura. Jakby była dosyć dobra, to
może raz do roku jakieś wczasy, spotkania w klubie
emerytów, wycieczki. Ale myślę, że pewnie nie będzie dużo
pieniędzy. Po przejściu na emeryturę raczej nie będę
pracować, bo teraz są kłopoty z pracą, młodzi nie mają
pracy. A i tak już człowiek jest zmęczony po tylu latach
pracy. (BM, 13)

Mam 72 lata, 40 lat przepracowałam w służbie zdrowia.
Niską mam bardzo emeryturę, bo 1200 zł dostaję, a
komorne ponad 500 zł. Na leki muszę też wydawać bardzo
dużo pieniędzy, bo choruję. Wszystkie prawie choroby
mam. (…) Raczej nie ma miłych chwil. Nigdzie nie
wyjeżdżam, żadnego urlopu, siedzę w domu, no bo za co?
Obliczyłam, że mi 200 zł na jedzenie zostaje na cały
miesiąc, to co ja mogę kupić? Pieczywo, masło i pasztetową
w tych tanich sklepach. (BM, 17)

Kiedyś pracowałem u kogoś prywatnie, jachty budowałem,
ale zostałem zwolniony. Teraz ten film, nie powiem, że to
jakieś wielkie pieniądze są, ale starcza na codzienne życie.
Ponieważ wiem, że nie robię kariery, tylko pełnię rolę tła, to
nie zapamiętuję tego. Lubiłbym to zajęcie, gdyby dawało
lepszą sytuację finansową. (BM, 14)

Najważniejsze jest życie, żeby żyć, ale nieraz to już się nie
chce nawet żyć. Kiedyś to na pewno była ważna praca i
rodzina. A teraz… Jakoś mi tak w życiu ciężko. (…)
Czasem sobie myślę, że cóż, może jeszcze ze dwa lata
pożyję i koniec. (BM, 17)
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Podejście do nowych technologii

Bierni Materialiści są segmentem średnio zaawansowanym technologicznie:
• Telefon komórkowy – większość osób z tego segmentu posiada tego typu urządzenie i z niego korzysta, ale głównie z
podstawowych opcji (wykonywanie połączeń, smsy). Bardziej zaawansowanych opcji Bierni Materialiści nie chcą
poznawać – ani nie mają takiej potrzeby, ani nie jest to dla nich interesujące. Telefon komórkowy osoby z tego segmentu
posiadają najczęściej od niedawna – kupno zwykle spowodowane było albo chęcią oszczędności (mniejsze rachunki za
telefon komórkowy w porównaniu z tymi za telefon stacjonarny) albo inicjatywą ze strony dzieci (żeby mieć stały kontakt
z rodzicami, którzy są coraz starsi).
• Komputer i (tożsamy z nim) Internet – osoby z tego segmentu raczej nie mają dostępu do komputera, a nawet jeśli
(najczęściej sprzęt należy do mieszkających z nimi dzieci), to nie są zainteresowane jego użytkowaniem. Uważają, że
komputer i Internet to „pochłaniacze” czasu, niezdrowe rozrywki przede wszystkim dla młodego pokolenia, które przez to
trudniej kontrolować i wychowywać. Sporadycznie zdarza się, że Bierni Materialiści skorzystają z komputera, bardziej na
zasadzie widza (obejrzenie zdjęć, filmików, przeglądanie rozkładu jazdy) niż rzeczywistego użytkownika.

Χ Osoby z tego segmentu nie mają potrzeby, żeby korzystać z nowych technologii, zwłaszcza z komputera i Internetu – mimo iż tłumaczą
swój brak zainteresowania zewnętrznymi ograniczeniami (brak pieniędzy, żeby kupić odpowiedni sprzęt, brak umiejętności i kogoś, kto by
ich nauczył), nie potrafią sobie wyobrazić, w jaki sposób sami mogliby wykorzystywać dla siebie tego typu rozwiązania. Udogodnienia,
które niosą ze sobą te urządzenia nie są dla nich żadną korzyścią – Bierni Materialiści nie widzą tam nic, co mogłoby im w jakikolwiek
sposób „pomóc” w codziennym życiu (np. łatwiejszy kontakt z rodziną nie jest argumentem za, bo tego kontaktu nie potrzeba; zdobywanie
informacji na tematy, którymi osoby z tego segmentu się interesują też nie jest korzyścią – mało kto ma spośród tych osób ma pasje, które
mógłby w ten sposób rozwijać, rozszerzać). Na dodatek nie są to osoby otwarte na to, co nieznane, nie są ciekawe świata – jeśli muszą z
czegoś korzystać, to się tego nauczą, jednak w przypadku nowych technologii brakuje im jakiejkolwiek motywacji.
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Podejście do nowych technologii –
cytaty
Mam telefon komórkowy. Komputer to już nie, ja nie
jestem taka. Albo ja jestem zmęczona, albo syn pracuje na
dwie zmiany i nie ma czasu, wraca zmęczony i sobie
odpuszczać. Nie bardzo mnie to pociąga, chociaż komputer
jest w domu od szkoły średniej dzieci. Ale ja nie jestem
chętna do tego, po prostu nie mam na to czasu i mi na tym
bardzo nie zależy, żeby z tego korzystać. (BM, 13)

Komputera nie miałam chęci nauczyć się, bo nie mam
potrzeby takiej. A komórki to też nie mam. I na początku to
było tak, że syn miał tą komórkę to nieraz dzwoniło coś i
nie wiedziałam, które mam nacisnąć. No to syn mi
powiedział, które. Jak nieraz komórka leży, a on leży czy
śpi i dzwoni ta komórka, to już wiem, gdzie nacisnąć. Ale
się nie interesuję tym jakoś. (BM, 17)

Ja się tym w ogóle nie zajmuję, dzieci mają komputer, ale ja
nic. Ja nie wiem, czy to takie… Oni za długo siedzą przy
tych komputerach według mnie. To jest też takie i
niezdrowe, i pochłaniacza czasu. Nawet nie patrzyłam, co
tam jest w tym Internecie. Oni mają Internet, ale nie wiem
co tam jest. Ale może to i dobre do nauki trochę. (BM, 16)

Syn mówił: mamo, ja ci taki telefon dla emerytów załatwię,
z dużymi cyferkami. No i gdzie chcę to sobie dzwonię i syn
mi to opłaca. Ale ja się ograniczam, nie dzwonię bez
potrzeby. (…) Z początku to się bałam obsługiwać, nie
wiedziałam jak, bo tam nieraz takie światełko migało. Ale
teraz już wiem jak dzwonić, wprawiłam się trochę. (BM, 16)

Telefon mam od niedawna. Ja nim nie umiem za bardzo,
ale dzieci mi robią różne cyk-cyk. Tych smsów nie umiem
odbierać. To jeszcze jest dla mnie za trudne. Wnuczka mi
najlepiej tłumaczy, bo dzieci wszystko umieją, ale
przekazać nie umieją, tylko mnie denerwują. (BM, 15)

Telefon komórkowy mam od 3 lat. Zdecydowałem się, bo
był potrzebny do kontaktu z synem i synową, ale
zwlekałem dość długo. (…) Komputera to nie mam, kiedyś
był, jak syn mieszkał z nami, to był i Internet, ale potem ja
się nie zdecydowałem. Jak mieszkał to mi pokazywał jakieś
podstawy, ale to czarna magia dla mnie. Nie widziałem
potrzeby. Teraz trochę żałuję, że tak wyszło, ale już nie chcę
próbować, teraz człowiek już nie przykłada do tego wagi.
(BM, 18)
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Podejście do pieniędzy (1/2)
PIENIĄDZE W MOIM ŻYCIU
Bierni Materialiści wychodzą z założenia, że pieniądze to podstawa egzystencji i podchodzą do nich bardzo
emocjonalnie. Główne skojarzenia z pieniędzmi obecnymi w ich życiu obracają się wokół dwóch obszarów:
konieczność zrobienia wszystkich opłat (przede wszystkim prąd, ogrzewanie, gaz – bez tego funkcjonowanie
byłoby bardzo trudne) oraz zakup artykułów spożywczych. Po opłaceniu wszystkich rachunków i zrobieniu
zakupów najczęściej nie ma już żadnych pieniędzy. Taka sytuacja wywołuje w życiu Biernych Materialistów
konsekwencje związane z poczuciem ograniczenia, zależności od pieniędzy, to znaczy:
• Konieczność sprawowania kontroli nad wydatkami – osoby z tego segmentu są zmuszone do ciągłego
kalkulowania wydatków. Zaczyna się to już w momencie odbioru emerytury, kiedy trzeba opłacić
najważniejsze rachunki – pozostała kwota musi wystarczyć do końca miesiąca. Z tego powodu po każdych
zakupach trzeba skalkulować (najczęściej w głowie), ile jeszcze środków pozostało, za ile dni będzie kolejna
emerytura i jakie jeszcze wydatki czekają w danym miesiącu. Dla Biernych Materialistów jest to
ograniczenie – nie mogą sobie pozwolić na „szaleństwa”, wydać spontanicznie pieniędzy na coś, co akurat
się spodoba, a nie jest definitywnie potrzebne, bo wtedy po prostu nie będą mieli za co żyć pod koniec
miesiąca.
• Obawa przed „sytuacjami losowymi” – Bierni Materialiści odczuwają dyskomfort związany z posiadaniem
tak małej (według nich) ilości pieniędzy. Jest to częściowo spowodowane tym, że nie mają środków
odłożonych na „czarną godzinę” – jak coś awaryjnego wydarzy się w ciągu danego miesiąca (np.
konieczność remontu łazienki, wizyta w prywatnej przychodni, większa ilość leków do wykupienia), to
osoby z tego segmentu zmuszone są pożyczać pieniądze, co jednak czynią bardzo niechętnie (wiedzą, że
będą to musiały oddać prędzej niż później – nie lubią być komuś dłużne).
• Poczucie niższości – w oczach osób z tego segmentu człowiek bez pieniędzy tak jakby „nie istniał” w
społeczeństwie – inni ludzie go nie zauważają, nie okazują mu szacunku, nie utrzymują z nim kontaktów
towarzyskich, nie mają potrzeby się z nim spotykać. Uważają, że człowiek bez pieniędzy to ktoś „gorszy”,
„drugiej kategorii”.
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

WYLICZENIA,
KALKULACJE

ZAKUPY

NIEPEWNOŚĆ
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Podejście do pieniędzy (2/2)
WYOBRAŻENIA O „DUŻYCH” PIENIĄDZACH
W oczach Biernych Materialistów „duże” pieniądze bardzo silnie wpływają na życie osób,
które je posiadają – „odkrywają” przed nimi tak nową, lepszą jakość życia, są rozwiązaniem
praktycznie wszystkich problemów, są „lekiem na całe zło”. Główne korzyści, uzyskiwane
dzięki posiadaniu odpowiednich pieniędzy, to przede wszystkim:
• Poczucie uznania w oczach innych – osoby z tego segmentu uważają, że wraz z pieniędzmi
zdobywa się szacunek i poważanie ze strony innych ludzi. Bierni Materialiści są przekonani,
że pieniądze dają „awans” społeczny – inni ludzie patrzą wtedy na danego człowieka jak na
„swojego”, zauważają go, dzięki czemu przestaje on być anonimowy („jednym z wielu”).
Bierni Materialiści mają równocześnie ambiwalentny stosunek do pieniędzy, uważają, że
posiadanie „bardzo dużych” pieniędzy jest wynikiem nieuczciwych działań i wyzysku,
najczęściej biednych emerytów. Najbardziej niechętnie osoby z tego segmentu odnoszą się
do polityków (poczucie, że zarabiają dużo, jednocześnie przyczyniając się do złej sytuacji,
którą odczuwają zwłaszcza Bierni Materialiści), prezesów banków (które żerują na
klientach przez ogromne oprocentowania np. pożyczek i kredytów po to, żeby ich
kierownik „się dorobił”), itd.
• Szczęście – Bierni Materialiści wierzą, że pieniądze dają szczęście i są źródłem satysfakcji.
Poczucie szczęścia bierze się głównie z braku niepewności o własny los, o jutro – osoby z
tego segmentu są przekonane, że mając odpowiednie zasoby finansowe, nie musiałyby
monitorować wszystkich wydatków, mieć ciągłej kontroli nad stanem posiadania. Mają one
poczucie, że pieniądze dają stabilność życiową, poczucie komfortu psychicznego, a
jednocześnie satysfakcję – duża ilość zasobów finansowych w oczach Biernych
Materialistów jest oznaką, a jednocześnie podstawą powodzenia w życiu. Dzięki nim
można sobie urządzić mieszkanie, kupić samochód, mieć oszczędności, podróżować –
można mieć wszystko, czego się tylko zapragnie.
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

STABILNOŚĆ,
SATYSFAKCJA

POCZUCIE
WARTOŚCI
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Zarządzanie pieniędzmi
Bierni Materialiści posługują się wypracowanym, miesięcznym schematem zarządzania pieniędzmi – gwarantuje on stosunkową płynność
zasobów finansowych i to, że wystarczy ich do końca danego miesiąca; wiąże się często jednak z różnego rodzaju pożyczkami. Zarządzenie
pieniędzmi w przypadku osób z tego segmentu skupione jest przede wszystkim na „tu i teraz”, bez myślenia perspektywicznego i
oszczędzania „na przyszłość”.
WCZEŚNIEJSZY MIESIĄC • Najważniejsze rachunki bez prowizji – osoby z tego segmentu rygorystycznie przestrzegają płatności rachunków – płacą

przed terminem (by nie zapłacić odsetek), najważniejsze rachunki w pierwszej kolejności (prąd, gaz, opał), szukają miejsc,
w których można zapłacić bez prowizji (często w Alior Banku), chyba, że nie ma takiej możliwości (mieszkańcy
miejscowości, którzy nie umieją się posługiwać komputerem/Internetem, chodzą więc płacić do Banku Spółdzielczego).

OPŁATY
PENSJA/
EMERYTURA/
RENTA
KOLEJNY MIESIĄC
Bierni Materialiści
raczej nie odkładają
pieniędzy na kolejny
miesiąc – chociaż
chcieliby to robić, to
po prostu nie mają z
czego.

ŻYCIE, ZAKUPY,
NAPRAWY…

PRZEKAZYWANIE
DZIECIOM

SPŁATA
POŻYCZKI

• Rodzicielski obowiązek – jeśli
• Codzienne kalkulacje – Bierni
osobom z tego segmentu
Materialiści skrupulatnie odliczają
zostanie jakakolwiek
każdy wydatek w danym miesiącu,
• Oddanie pożyczonych pieniędzy – Bierni
finansowa nadwyżka (po
dzięki czemu mają „w głowie” cały
Materialiści stosunkowo często zadłużają się u
uregulowaniu wszystkich opłat
czas stan swoich finansów i wiedzą,
swoich znajomych (zwykle jedna, regularnie
i „długów”), przekazują ją
na co mogą sobie pozwolić, a na co
pożyczająca osoba), ale zawsze natychmiast po
dzieciom i wnukom, gdyż mają
już nie. Wybierają zwykle tańsze
otrzymaniu emerytury oddają swój dług. Dzięki
poczucie, że wciąż jest to ich
supermarkety i dyskonty (Tesco, Lidl),
temu mogą liczyć na kolejne pożyczki, których
obowiązek.
kupują marki własne sklepów, często
konieczność zachodzi zwykle wraz z końcem tego
zwracają uwagę na promocje.
samego miesiąca.
• Spłata kredytu – Bierni Materialiści starają się unikać brania pożyczek w bankach (niechęć w stosunku do tego typu
instytucji oraz do koniecznych do poniesienia opłat), ale niekiedy są zmuszeni skorzystać z tej usługi. W takich przypadkach
wyznaczoną ratę oddają jak tylko otrzymają emeryturę – nie chcą być czyimiś dłużnikami, zwłaszcza bankowymi.
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Podejście do pieniędzmi i zarządzanie
pieniędzmi – cytaty
Kiedyś, mając pieniądze, to więcej się człowiek z innymi
spotykał, były wyjścia do kina czy spotkania z
towarzystwem, krótkie wyjazdy. A teraz jest to
ograniczenie, każdy siedzi sam w swoim domu, bo w takie
wyjście trzeba włożyć swój wkład. Te kontakty
międzyludzkie się oddalają od siebie, każdy żyje dniem
dzisiejszym. (BM, 13)

Pieniądz teraz jakiejś specjalnej wartości nie ma, oby na
leki starczyło i żeby można było żyć godnie. (…) Dużo jest
tych nowobogackich, którzy nieuczciwie doszli do majątku.
W odpowiednim momencie się załapali, przechwycili
majątki przy przekształcaniu firm czy ich upadku i w tej
chwili są bogaci. Ale według mnie ta droga była nie fair, bo
było naginane prawo. (BM, 18)

Ja uważam, że powinnam mieć pensję, tą emeryturę…
Jak słyszę jakie zarobki mają w telewizji, ci co pracują, ile
zarabiają. A tutaj mam marny tysiąc. Boże, po tylu latach
ciężkiej pracy, bo nie powiem, że lekko pracowałam.
(BM, 17)

Tak gadają, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez
pieniędzy jesteś dziad i nikt cię nie widzi. Jeśli nie masz
kasy, to możesz iść się pomodlić, ale nawet ksiądz ci nie da,
bo ksiądz też woła o pieniądze za wszystko. Kiedyś łaski
nie robili, czy miałeś ubezpieczenie czy nie, jakoś cię w tym
szpitalu leczyli. A teraz nie masz kasy i umierasz. (BM, 15)

W życiu są bardzo ważne, bardzo ważne pieniądze, to na
pewno. Dzisiaj człowiek bez pieniędzy jest nic nie wart.
Gdybyśmy teraz nie mieli tej emerytury, to kto by nam tu
dał? Dzieci mają swoje rodziny, córka sama i dwoje dzieci
musi utrzymać, niewiele zarabia. Jak nie masz grosza, to
nigdzie nie możesz wyruszyć, na żadną wycieczkę nie
możesz pojechać, nic nie możesz sobie kupić. (BM, 16)

Wydawanie pieniędzy pewnie, że jest przyjemne, jak się ma
tyle pieniędzy, że się może wydawać. Że idę do sklepu i
biorę to, na co mam ochotę i nie patrzę na ceny. Ale ja
wiem, że tego nie mogę, tego nie mogę, więc nie chodzę po
sklepach, żeby nie kusiło. Bo później te wydatki trzeba
jakoś nadrabiać, czy pożyczać czy coś, bo brakuje. A jak
człowiek ma dużo pieniędzy, to ma taką wolność. (BM, 13)
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Posiadanie konta bankowego
Nieznaczna większość osób z segmentu Biernych Materialistów posiada konto osobiste.
WYBÓR BANKU
Najczęstszą przyczyną założenia konta przez Biernych Materialistów był wymóg pracodawcy – wybierali
oni wtedy bank z polskim kapitałem, w stosunku do którego mieli po prostu większe zaufanie, niż do
innych banków. Część osób z tego segmentu do dzisiaj ma konto w tym samym banku, część jednak
zmieniła usługodawcę – było to powodowane najczęściej dwoma kwestiami: bliskością placówki banku
(z wiekiem osoby te szukały banku, który będzie w miarę blisko ich miejsca zamieszkania) oraz
rekomendacją znajomych (osób, do których ma się zaufanie, od których zdarzało się pożyczać określone
sumy pieniędzy).

Konto w
banku
średnia

63%

63%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu
2012

WIEDZA O RYNKU FINANSÓW
Bierni Materialiści mają stosunkowo ubogą wiedzę z zakresu rynku finansów, ale też nie poszukują wiedzy na ten temat. Niekiedy korzystają z
usług bankowych (mają albo konto, albo – rzadziej – kredyty czy pożyczki), jednak nie wykraczają poza to, co muszą wiedzieć i co wiedzą przy
okazji (np. podpisując umowy, zapoznając się z ofertą, itd.). Ich postawy wobec banków sprowadzają się do dwóch najważniejszych przekonań:
• Banki są interesowne – Bierni Materialiści bardzo pozytywnie oceniają obsługę w placówkach bankowych – mili, kompetentni, uczynni
ludzie, którzy odpowiadają na pytania i pomagają wybrać odpowiednią, dopasowaną do potrzeb ofertę. Jednak pod tą „warstwą” banki
ukrywają chęć zarabiania na swoich klientach – w przypadku konta osobistego jest to pobieranie opłat za prowadzenie rachunku, w
przypadku innych produktów to „manipulowanie” oprocentowaniem (duże w przypadku kredytów i pożyczek, małe w przypadku lokat). Ten
negatywny wydźwięk jeszcze podkreśla fakt, że Bierni Materialiści mają przekonanie, że prezesi banków zarabiają zdecydowanie „za dużo”,
często kosztem biednych, zmuszonych do wzięcia kredytu czy pożyczki, „zwykłych” obywateli.
• Trzeba mieć pieniądze, żeby korzystać z banków – osoby z tego segmentu uważają, że tak naprawdę z produktów bankowych opłaca się
korzystać tylko tym, którzy mają odpowiednio dużo środków do dyspozycji. Większość Biernych Materialistów korzysta z konta osobistego,
jednak często po prostu wypłacają z niego gotówkę: czasem z bankomatu, czasem w oddziale, nie robią przelewów, nie korzystają ze zleceń
stałych czy poleceń zapłaty. Uważają, że aby w pełni korzystać z funkcjonalności takiego konta, muszą na nim być cały czas jakiekolwiek środki
– a oni tego warunku nie spełniają. Z tego też powodu nie wnikają w to, jakie możliwości daje posiadanie konta, bo i tak są pewni tego, że nie
będą mogli sobie pozwolić na to, by z nich skorzystać.
Z perspektywy Biernych Materialistów rola banków sprowadza się do wydawania im otrzymywanej przez ZUS emerytury.
Nie zastanawiają się nad bankami w kontekście gospodarki – ani ich to nie interesuje, ani „nie jest im potrzebne”.
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Posiadanie konta bankowego – cytaty

Posiadam konto w mBanku. (…) Założyłem, bo były
pieniądze i nie chciałem ich trzymać w skarpecie. Czułem,
że w banku będą bardziej bezpiecznie. (BM, 14)

Ja nie mam konta, bo nie mam z czym. Konta nigdy nie
miałem. Człowiek nie ma pieniędzy, żeby się z tym
szarpać, o to tam jest. Jak będą, to wtedy. A wydatków jest
od cholery. (BM, 15)

Ja nie mam konta, w ogóle nie myślę o tym. Jeszcze mam
dług, bo pożyczkę na węgiel musiałam wciąż i cały rok
muszę spłacać, żeby wziąć drugą. Bez ogrzewania się nie
wytrzyma w mieszkaniu. Żadnych kont nie mamy w banku,
nie miałam, nie mam i chyba nie będę miała. Jest pięcioro
dzieci, jest komu dać i kogo ubrać, jeszcze szkoły musiały
pokończyć, to gdzie człowiek myślał, żeby odłożyć na tą
książeczkę czy na konto gdzieś. A naprawdę nie było z czego
odkładać. (BM, 16)

Mam konto w Millenium. Przez długie lata listonosz mi
przynosił emeryturę, ale zrezygnowałam z tego, bo
listonosz przychodzi o różnych porach. I zawsze marudził.
A ja nie mogę siedzieć w domu, ja jestem taka, że muszę
gdzieś rano wyjść. (BM, 17)

Mam konto, założyłem jak jeszcze pracowałem. Czasami
byłem zdenerwowany, bo ta obsługa tego konta 12 zł
kosztowała. Mam w Pekao SA, zostałem, bo jak
przeszedłem na emeryturę, to trochę lepsze wpływy były.
Dobrze jest z kontem, bo czasem można debet zrobić.
(BM, 18)

Mam konto w banku już ze 20 lat, bo to w zakładzie każdy
musiał konto założyć. Pracownik wybierał bank, w którym
chce mieć konto. Od tamtej pory nie zmieniałam banku.
(…) Nie muszę trzymać pieniędzy w domu, chociaż teraz
trzymać pieniądze w domu to nie jest problem, bo to nie
jest taka kwota, żeby mieć z tym kłopoty. (BM, 13)
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(Nie)posiadanie i (nie)korzystanie z
karty płatniczej (1/2)
Większość posiadających konto osobiste Biernych Materialistów posiada do niego (praktycznie od samego początku) kartę płatniczą.
POCZĄTKI
Bierni Materialiści nie wspominają ani dobrze ani źle rozpoczęcia korzystania z karty płatniczej. Chociaż zdarzało im się
denerwować podczas pierwszych użyć karty (np. źle wpisany PIN, nie czytanie poleceń z ekranu, zablokowanie karty), to
wszystko skończyło się „dobrze” i dalsze operowanie kartą odbywało się raczej bezstresowo.

KORZYSTANIE Z KARTY PŁATNICZEJ
Bierni Materialiści, niezależnie od tego, czy posiadają kartę płatniczą czy nie, uważają samą koncepcję za dobre,
wartościowe rozwiązanie. Obserwacje z własnego otoczenia wyrobiły w nich przekonanie, że skoro tak wiele osób
posługuje się kartami, to muszą one być w jakimś stopniu wygodne, muszą być dobrym rozwiązaniem. Jednak sami
korzystają z kart płatniczych stosunkowo rzadko – przede wszystkim do wypłaty pieniędzy z bankomatu, rzadziej do
płacenia za zakupy. Niezbyt częste posługiwanie się kartą płatniczą wynika z przekonań dotyczących takiego rozwiązania.

PRZEKONANIA DOTYCZĄCE
KART PŁATNICZYCH

ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
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(Nie)posiadanie i (nie)korzystanie z
karty płatniczej (2/2)
ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
 Nie zgubi się „gotówki” – jedyną stosunkowo wyrazistą zaletą
korzystania z karty płatniczej jest to, że nawet jak osoby z tego
segmentu by ją zgubiły, mogą zadzwonić do banku i ją zastrzec;
zgubienie gotówki skutkuje nieodwracalną jej utratą, a Bierni
Materialiści nie mogą sobie na to pozwolić.

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
Χ Brak kontroli nad wydatkami – Bierni Materialiści są przekonani,
że posługiwanie się kartą płatniczą wprowadzi „chaos” w ich
uporządkowany system monitorowania, kalkulacji wydatków.
Biorąc do ręki gotówkę, odliczając kwotę do zapłaty zastanawiają
się nad tym, ile im jeszcze zostało, przeliczają, odejmują.
Korzystanie z karty wiązałoby się z ryzykiem przeszacowania
swoich możliwości, z nadmiernym wydawaniem, co by prowadziło
w konsekwencji do konieczności zapożyczania się, aby przetrwać
do końca miesiąca.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI
Bierni Materialiści częściej wybierają płatność gotówką – wynika to bezpośrednio z ich przekonaniem, że płacąc gotówką mają większą
kontrolę nad swoimi wydatkami, łatwiej jest je monitorować, dzięki czemu ryzyko, że się pomylą i coś źle wykalkulują (co skutkowałoby
koniecznością zaciągnięcia pożyczki) jest zminimalizowane. Sytuacje płatności kartą to przede wszystkim zakupy opiewające na większe
kwoty pieniędzy (łatwe do zapamiętania), ale ze względu na sytuację materialną osób z tego segmentu, są to sporadyczne sytuacje.
BARIERY PRZED POSIADANIEM KARTY PŁATNICZEJ
Wśród osób z tego segmentu pojawiają się dwie bariery związane z korzystaniem z kart płatniczych:
• Brak potrzeby – Bierni Materialiści niemal zupełnie nie są zainteresowani posiadaniem karty do konta – wypracowali już swój system
zarządzania kontem osobistym (wypłacają określone sumy w placówkach bankowych, w których zwykle nie ma kolejek), nie widzą więc
potrzeby, by zmieniać coś w kwestii swoich przyzwyczajeń. Poza tym osoby z tego segmentu sądzą, że do korzystania z karty płatniczej
potrzebne są odpowiednio wysokie środki finansowe, bo inaczej to „nie ma sensu” (przekonanie, że kartą warto płacić jedynie za
stosunkowo duże zakupy).
• Brak rozumienia zasad działania – Bierni Materialiści (zwłaszcza pochodzący z mniejszych miejscowości) często nie rozumieją, na jakiej
zasadzie działa karta do konta, nie wiedzą, czy mogą zrobić na niej debet, a jeśli tak, to jak wygląda kwestia jego spłacania, itd. A przez
to, że nie posiadają odpowiedniej ilości zasobów finansowych, by „testować” nieznane sobie technologie, wolą z nich nie korzystać.
Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym do posługiwania się kartą jest dość mała otwartość na nowości u osób z tego segmentu.
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Korzystanie z karty płatniczej – motywy i
bariery (technika projekcyjna „Portret”)
Dla Biernych Materialistów korzystanie z karty płatniczej ma przede wszystkim wady. Bariery związane z niekorzystaniem przez
osoby z tego segmentu z kart płatniczych są dwojakiego rodzaju – przede wszystkim ich przekonanie, że mają za mało środków
finansowych, by korzystać z takiego rozwiązania (a co za tym idzie – płacić kartą wielkie sumy za duże zakupy). Drugi rodzaj barier jest
bardziej emocjonalny – użytkownicy karty płatniczych postrzegani są jako ludzie, którzy „się dorobili” (statusu, majątku), ludzie próżni,
zapatrzeni w siebie, dążący do celu za wszelką cenę, nie patrzący na innych (a Bierni Materialiści są właśnie tymi „innymi”).

POSTRZEGANIE
NIEUŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
Rodzinność, opiekuńczość, troska o innych,
towarzyskość; rozczarowanie rzeczywistością,
życie przeszłością; brak celu, do którego można
dążyć, poczucie rezygnacji
Emerytura albo bezrobocie
Poświęcanie czasu dzieciom i wnukom;
monotonia
Dlaczego nie wybiera karty?
• Brak wiary w takie rozwiązania
• Przyzwyczajenie (gotówka jest wygodniejsza)
• Trudna sytuacja finansowa (nie stać na taką
opcję – samo rozwiązanie kosztuje, a do tego
warto z tego korzystać tylko przy dużych sumach)

POSTRZEGANIE
UŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
OSOBOWOŚĆ

PRACA

Rozrywkowość, towarzyskość, zadowolenie z
życia i korzystanie z niego; dążenie do
wyznaczonego przez siebie celu, samorealizacja,
stanowczość
W dużej firmie albo instytucji publicznej, wysokie
zarobki, praca umysłowa, kierownicza –
traktowanie ludzi z góry, z dystansem

CZAS WOLNY

Wyjazdy, rodzinne wczasy, grill, spotkania ze
znajomymi; zakupy, dbanie o siebie –
przywiązywanie dużej wagi do wyglądu

DLACZEGO WYBIERA LUB
NIE WYBIERA KARTY

Dlaczego wybiera kartę?
• Wygoda (zwłaszcza przy napiętym dniu)
• Ułatwienie („droga na skróty”)
• Bezpieczeństwo (obracanie dużymi sumami
pieniędzy )

Zaprezentowane zdjęcia są wybranymi przez respondentów (z puli zdjęć) fotografiami, odzwierciedlającymi ich wyobrażenia na temat osoby, która jest
użytkownikiem karty płatniczej oraz osoby, która nie jest użytkownikiem karty płatniczej.
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej – cytaty
Nie czuję potrzeby płacenia kartą, ja lubię mieć kasę przy
sobie i widzę, ile tego mam. A w przeciwnym razie to
mogłabym przewyższyć rachunek i bym wydała więcej. A
tak to wiem, ile mam i ile wydaję, konkretnie. (BM, 13)

Jakbym miał taką normalną kartę do środków, to pewnie
bym nią płacił. Czy by mi to ułatwiło kontrolę nad
wydatkami, to nie, bo to byłoby to samo. Co mam kupić i
tak kupuję. Ale może bym za obsługę karty nie płacił.
(BM, 18)

Te karty są w zasadzie dobre – jak ktoś nie ma pieniędzy, a
może wejść na debet, to może z tego skorzystać. Są takie
karty kredytowe i nie trzeba mieć konta w banku, tylko
podpisaną umowę. I trzeba spłacać tą kartę do terminu
uzgodnionego. Ale te karty są nawet gorsze przy
kupowaniu, bo się na nich więcej traci, większą pobierają
opłatę za korzystanie z tych kart. (BM, 13)

Nie mam karty. Ja nie lubię płacić, nie wiem, nie
potrafiłabym jakoś. Taka karta, co się podkłada i się
pieniądze wyjmuje. A skąd te pieniądze będą tam? Jak
wezmę emeryturę, to wiem ile mam pieniędzy, ile mogę
wydać. A na tej karcie to ja się nie znam. Ja raz w miesiącu
wybieram całą emeryturę. (BM, 17)

Ja nigdy tego nie miałam, tej karty. Może to i fajne, córka
chyba ma, ona zawsze płaci kartą. (…) Ja tego nie mam, ja
płacę gotówką, ile by rachunek nie wyszedł. Dużych
rachunków nie mamy, bo przecież nie mamy na to
pieniędzy. Po cóż mi ta karta? Jak ja tu sobie przeważnie u
nas w sklepie kupuję, to u nas się kartami nie płaci chyba.
(BM, 16)

Ta pani ze zdjęcia nie płaci kartą, bo nie ma za wiele
pieniędzy, żeby płacić kartą. Mnie się wydaje, że żeby płacić
kartą, to trzeba mieć sporo pieniędzy i duże zakupy robić.
A ona tego nie robi, więc tak nie płaci. (BM, 17)
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Poziom zaawansowania
bezgotówkowego
Większość Biernych Materialistów jest obecnie na I poziomie zaawansowania bezgotówkowego. Tylko część osób z tej grupy znajduje
się na II poziomie zaawansowania bezgotówkowego (przede wszystkim płatność kartą za większe zakupy).

Bierni Materialiści konta osobistego używają przede wszystkim do
stopniowego wypłacania z niego emerytury – w tym celu albo udają się do
placówek bankowych, albo korzystają z bankomatów. Raczej nie robią
przelewów, nie korzystają ze zleceń stałych ani z poleceń zapłaty.
Z karty płatniczej korzysta jedynie część osób z tego segmentu – przede
wszystkim są to płatności za większe zakupy.
Do III i IV poziomu zaawansowania bezgotówkowego „dotarło” bardzo
niewielu Biernych Materialistów. Jest to spowodowane przede wszystkim ich
stosunkowo niskim stopniem zaznajomienia z nowymi technologiami
(niewiele osób z tego segmentu ma dostęp do komputera, jeszcze mniej z
niego korzysta). Chociaż mają oni świadomość istnienia takich rozwiązań
(najczęściej w wyniku rozmów z własnymi dziećmi, które zarządzają
pieniędzmi w ten sposób), nie są one dla nich w żaden sposób atrakcyjne.
Bierni Materialiści nie mają zalecza sprzętowego, umiejętności ani pieniędzy (a
przynajmniej tak uważają) do tego, żeby korzystać z tego typu udogodnień.
Wydaje się, że jedynym, co mogłoby ich przekonać do większego
zaangażowania się w bankowość bezgotówkową, to potencjalne zyski płynące
z tego tytułu (chociaż np. brak płatności za rachunki nie jest dla nich takim
argumentem, bo znaleźli miejsca, w których mogą opłacić rachunki bez
prowizji, typu Alior Bank).
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Kontakt z instytucjami finansowymi
Bierni Materialiści raczej nie korzystają z bankowych produktów – pożyczek i kredytów starają się unikać, z kolei na lokaty czy konta
oszczędnościowe nie mają skąd przeznaczyć pieniędzy. Ich kontakt z bankiem ogranicza się więc głównie do comiesięcznych opłat
rachunków i wypłat gotówki z poszczególnych placówek.

OPŁATY W
BANKU

POŻYCZKI,
KREDYTY

Bierni Materialiści opłacają w banku swoje rachunki. W zależności od
miejsca zamieszkania jest to często Alior Bank (ze względu na cenę;
wybierają go osoby mieszkające w miastach, mogące dojechać do
określonego oddziału banku) oraz Bank Spółdzielczy (bardziej z
konieczności; z takiego rozwiązania korzystają głównie mieszkańcy
małych miejscowości, w których ten bank to jedyna możliwość).
Wizyty w banku Bierni Materialiści oceniają pozytywnie – pracownicy
są uczynni, sympatyczni, chętni do pomocy, nie stwarzają żadnych
problemów.
Osoby z tego segmentu decydują się na zaciągnięcie kredytu lub
pożyczki w banku, kiedy nie są w stanie pożyczyć pieniędzy od
znajomych lub rodziny – jest to ostateczność. Wybór banku często
jest wynikiem rekomendacji znajomych – albo polecają z własnego
doświadczenia albo z doświadczenia swoich znajomych. Zdarzają się
też sytuacje (w przypadku pożyczki), kiedy bank jest wybierany dzięki
pozytywnym doświadczeniom z pracownikami – jeśli Bierni
Materialiści są zadowoleni z obsługi, nabierają zaufania do
konkretnych osób, a przez to i do banku, co w konsekwencji prowadzi
do tego, że łatwiej im się zdecydować na wybór usługi (w razie
potrzeby) właśnie w tym banku. Każde zadłużenie osoby z tego
segmentu spłacają najszybciej jak mogą – czują się niekomfortowo,
gdy są komuś winni pieniądze.

KARTY
KREDYTOWE
Bierni Materialiści mają silne
przekonanie o nieopłacalności
korzystania z karty kredytowej.
Uważają, że jest ona znacznie mniej
opłacalna niż zwykły kredyt (większe
oprocentowanie, a co za tym idzie –
odsetki), a co ważniejsze – dużo łatwiej
przez nią popaść w długi. Z punktu
widzenia Biernych Materialistów jest to
więc nieuzasadniony, ryzykowny, tak
naprawdę niepotrzebny produkt,
którego unikają bardziej niż zwykłego
kredytu czy pożyczki bankowej.

Bierni Materialiści, jeśli nie muszą, starają się nie korzystać z banków. Chociaż z niektórymi z nich mają dobre doświadczenia (miła obsługa,
potrzebna, szybka pożyczka), cały czas pamiętają o tym, że bank chce przede wszystkim zarobić na kliencie – a oni nie chcą dzielić się z nim
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pieniędzmi, których i tak mają mało.

Kontakt z instytucjami finansowymi –
cytaty

Nie mam lokat, nie mam z czego oszczędzać, odłożyć. Ale
brałam kredyt w Millenium. Taki kredyt, że co miesiąc mi
potrącali z emerytury chyba 200 zł. 200 zł co 2 lata, żebym
spłaciła łazienkę. Konto założyłam w Millenium i tam
brałam pożyczkę, jako że najtańszy był, tam było chyba 7%.
(BM, 17)
Banki to raczej negatywnie mi się kojarzą. Kiedyś brałam
400 zł czy 500 zł takiego kredytu na żywność, na jedzenie. I
oni mi sporo odsetek wzięli za te 500 zł. Oni chcą, żeby jak
najwięcej ludzie od nich brali. Teraz też mnie pytali, czy
chcę wziąć kredyt, bo mogę wciąż. Doliczają 100 zł czy ileś,
już nie pamiętam. (…) Jakby banki zniknęły, to nie
odczułabym tego, bo by mi listonosz przynosił pieniądze.
(BM, 17)
Gdybym szukała kredytu albo chciała założyć konto, to
bym poszła do kilku banków i bym porównała oferty, żeby
była najkorzystniejsza dla mnie. Ulotkę na pewno bym
wzięła, ale na pewno bym zapytała obsługę, bo na ulotce
nie wszystko jest napisane. A jak się podpisuje umowę, to
trzeba dokładnie wszystko wiedzieć. (BM, 13)

Unikam pożyczek. Z kartą kredytową miałem kiedyś
problem, żeby ją spłacić, narastały mi odsetki. Zaczął się
problem z kartą i nie stosuję jej już. Nie zadłużam się, żyję
na miarę swoich możliwości, ograniczyłem swoje fantazje
zakupowe. (BM, 14)
Chodzę do Alior Banku, to od niedawna chyba weszło.
Tam dużo ludzi chodzi, znajoma mi powiedziała, bo tak to
biorą 2 zł, 3 zł, 5 zł za opłaty, a tam bez prowizji się opłaty
robi. Znajoma mi mówiła, a potem nawet reklamy w
telewizji były. (BM, 13)
Emerytura wpływa do banku, ja wypłacam z konta, żeby
dysponować tymi pieniędzmi. Taka jest rola banków.
Oprocentowanie oszczędności jest pod psem, banki tylko
na tym zarabiają. Z naszej, z mojej biednej emerytury banki
żyją. (…) Dbają o klienta, co prawda wiele na mnie
zarabiają, ale dbają. Banki muszą się utrzymać, muszą
zarabiać, ale człowieka to boli, jak słyszy o zarobkach
prezesów. Prezes mojego banku zarabia 15 tys. zł, czytałem
w prasie. Tak nie powinno być, bo to są ludzkie pieniądze, z
ludzkich pieniędzy to biorą. (BM, 18)
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4. Rodzinni Niematerialiści
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Rodzinni Niematerialiści –
charakterystyka demograficzna
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Rodzinni Niematerialiści –
styl życia, podejście do nowych technologii
Hobby
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N= 37 (Tylko korzystający w internetu)
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Podejście do życia (1/4)
RODZINA PRZEDE WSZYSTKIM
Dla Rodzinnych Niematerialistów najważniejszą wartością jest rodzina – przejawia się to we wszystkich aspektach ich życia i przez całe jego
trwanie. Osoby z tego segmentu podporządkowują swojej rodzinie (czyli: rodzicom, dzieciom, wnukom czy prawnukom) praktycznie
wszystko, ale czerpią z tego równie wiele korzyści dla siebie. Najważniejsze przejawy obecności rodziny w życiu, w funkcjonowaniu osób z
tego segmentu to:
• Wsparcie i poczucie bezpieczeństwa – dla osób z tego segmentu rodzina jest podstawą dobrego samopoczucia, dzięki niej czują one, że
znalazły swoje miejsce w świecie, że są dokładnie tam, gdzie powinny, ale i gdzie chcą być. Wsparcie ze strony rodziny nie polega jedynie
na „byciu obok” w trudnych sytuacjach – dla Rodzinnych Niematerialistów ważne jest to, że mogą podzielić się z bliskimi każdym
przeżyciem, doświadczeniem, emocją, bez względu na wszystko, a jednocześnie mają przy tym świadomość, że nie zostaną odrzuceni,
wyśmiani czy zanegowani. To sprawia, że osoby z tego segmentu zyskują pewność siebie, idą przez życie z podniesioną głową i
zdobywają nowe doświadczenia, bo mają świadomość, że członkowie rodziny „stoją za nimi murem”.
• Motor do działania – rodzina jest zawsze obecna w świadomości Rodzinnych Niematerialistów. Osoby z tego segmentu czerpią z niej
siłę, ale i „natchnienie” do działania – rodzina motywuje do tego, by podejmować aktywności, rozwijać zainteresowania, stawiać czoła
nieznanemu, nie bacząc na to, że może się nie udać.
• Dbanie o rodzinę – osoby z tego segmentu mają poczucie, że rodzina to największe szczęście, dlatego dbają o nią, pielęgnują relacje
między poszczególnymi członkami i zawsze liczą się z tym, jak ich działanie wpłynie na pozostałe osoby (zdają sobie sprawę z tego, że
życie w symbiozie i harmonii możliwe jest tylko wtedy, kiedy wszystkim „elementom” zależy na utrzymaniu takiego stanu). Rodzinni
Niematerialiści dbają o relacje rodzinne od zawsze, bo takie podejście często wynieśli z domu rodzinnego – ważne jest dla nich
wychowanie dzieci, spędzanie z bliskimi dużej ilości czasu, rozmawianie o wszystkim. Takie działanie przychodzi im naturalnie, odnajdują
się w nim i wiedzą, że zaowocuje tak teraz, jak i w przyszłości.
• Najlepszy możliwy wybór – zdaniem Rodzinnych Niematerialistów rodzina to niejako oczywisty wybór „ścieżki życiowej” – przychodzi
pewien wiek, kiedy należy się ustatkować, zakłada się rodzinę, idzie się „na swoje”, a po narodzinach dzieci przekazuje się im te
wartości, które wyniosło się z własnego domu rodzinnego. Jednak nie oznacza to, że osoby z tego segmentu negują wybory różne od
tych, których oni dokonali – nie uważają, że rodzina to jedyne właściwe rozwiązanie dla wszystkich. Chociaż sprawdziło się to w ich
przypadku to zdają sobie sprawę z tego, że inni mają prawo do dokonywania odmiennych wyborów i szanują je.
90

Podejście do życia (2/4)
ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Rodzinni Niematerialiści to osoby zadowolone z życia, dostrzegające i doceniające jego wartość, skupiające się raczej na pozytywnych niż
na negatywnych aspektach swojego funkcjonowania. Takie podejście do życia wynika przede wszystkim z ich pozytywnego nastawienia, na
które z kolei wpływają następujące elementy:
• Poczucie spełnienia – Rodzinni Niematerialiści realizują się w roli „głowy rodziny” – jest to dla nich najważniejszy i najbardziej
absorbujący (w pozytywnym znaczeniu) aspekt życia. Osoby te chcą się angażować w życie rodzinne, chcą właśnie w taki sposób wieść
swoje życie i to im się udaje. Daje im to poczucie spełnienia i ogromnej satysfakcji, że powiodło im się w życiu i że są szczęśliwymi
ludźmi. Do poczucia spełnienia przyczynia się też to, że dzieciom Rodzinnych Niematerialistów wiedzie się raczej dobrze, dzięki czemu
oni sami nie mają dodatkowych zmartwień (a wręcz cieszą się z sukcesów najbliższych).
• Drobne przyjemności – mimo aktywnego trybu życia Rodzinni Niematerialiści znajdują w ciągu dnia chwilę dla siebie, gdzie mogą
odpocząć, zatrzymać się, odetchnąć, „wyłączyć się”. W codziennym gąszczu obowiązków myślą też o sobie i dbają o to, żeby każdy dzień
był w jakiś sposób przyjemny – wystarczy im chwila poświęcona na prasę, na spacer, na krótkie spotkanie ze znajomymi czy kupienie
sobie drobnego upominku, by poczuć się dobrze. Są zdania, że wszystko jest dla ludzi, po prostu trzeba z tego umiejętnie korzystać,
trzeba znać umiar.
• Podchodzenie do życia z dystansem – osoby z tego segmentu mają świadomość tego (i głęboko w to wierzą), że w życiu nie chodzi
tylko o to, by biec nie wiadomo za czym, by co chwila obierać sobie coraz trudniejsze „cele”, stawiać sobie coraz wyżej poprzeczki. Im
chodzi przede wszystkim o bycie szczęśliwym, o poczucie spełnienia i to właśnie osiągnęli. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na
zatrzymanie się w biegu wtedy, kiedy tego chcą, kiedy tego potrzebują bez poczucia, że nie podołali, kogoś zawiedli lub że im się nie
udało. To poczucie komfortu psychicznego sprawia, że Rodzinni Niematerialiści nie przywiązują wagi do drobnych niepowodzeń, nie
zastanawiają się bez przerwy nad nimi – patrzą na swoje życie z dalszej perspektywy i wiedzą, że się w nim odnaleźli i to jest tak
naprawdę ważne.
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Podejście do życia (3/4)
DO CZEGO PRZYWIĄZUJĄ WAGĘ W ŻYCIU?
• Wolność wyboru – dla Rodzinnych Niematerialistów ważne jest to, by czuli się wolnymi ludźmi, by nie byli ograniczani przez nic i przez
nikogo, w tym także siebie. W poczuciu osób z tego segmentu taka wolność sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwy: może
podejmować takie decyzje, które sam uważa za słuszne (np. wybór odpowiedniej pracy, realizowanie swoich zainteresowań,
podejmowanie działań, na które ma się ochotę), może być wierny swoim przekonaniom (być nonkonformistą wtedy, kiedy uważa, że
inni postępują niezgodnie z jego wartościami, zasadami). To wszystko prowadzi z kolei do normalnego życia, czyli do połączenia
„przyjemnego z pożytecznym”: robienia tego, na co się ma ochotę (licząc się oczywiście z innymi), ale też wykonywania swoich
obowiązków, bo trzeba je wykonać. Spełniając te „warunki” osoby z tego segmentu mogą mieć poczucie, że są „panami swojego życia”
(Rodzinni Niematerialiści przejawiają raczej wysoki poziom wewnątrzsterowności).
• Zdrowie – element, który dla osób z tego segmentu nabiera znaczenia z upływem lat, kiedy stają się one coraz starsze i coraz bardziej
schorowane. Zdrowie jest, potrzebne przede wszystkim do tego, by poradzić sobie samemu, ale również by jeszcze (choćby ostatkiem
sił) wspomagać swoje dzieci i wnuki. Według Rodzinnych Niematerialistów rodzice powinni wspierać swoje dzieci do ostatnich chwil,
dlatego też liczą na to, że jeszcze przez lata będą w zdrowiu mogli być wierni swoim przekonaniom, realizować swoje zamierzenia.
• Kontakt z innymi ludźmi – Rodzinni Niematerialiści najbardziej boją się osamotnienia – tego, że będą wieść smutne, nudne życie w
pojedynkę, nie mając nikogo, z kim mogliby dzielić bardziej czy mniej radosne doświadczenia. Ale osoby te nie lubią też po prostu
samotnie spędzać czasu i unikają takich sytuacji – utrzymują wiele kontaktów towarzyskich, nie tylko z rodziną (bliższą czy dalszą), ale
też ze znajomymi z pracy (dawnej i obecnej), z sąsiadami, itd.
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Podejście do życia (4/4)
PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI
Podobnie jak w przypadku oceny obecnego życia, tak i w kontekście przyszłości Rodzinni Niematerialiści są raczej optymistami. Zamiast
wyobrażania sobie „czarnych scenariuszy” wybierają działania profilaktyczne, czyli zabezpieczanie się przed ewentualnymi problemami w
przyszłości. Zabezpieczenia te to np.:
• Oszczędzanie – mimo iż Rodzinni Niematerialiści nie odkładają bardzo dużych środków na przyszłość, starają się oszczędzać drobne kwoty.
Daje im to w pewnym stopniu poczucie bezpieczeństwa, bo w przypadku jakiegokolwiek wypadku losowego będą mieli w zanadrzu
cokolwiek, co może ich uratować. Odkładanie pieniędzy jest również o tyle ważne, że jeśli nie zaistnieje „awaryjna” sytuacja, zawsze
dobrym wyjściem jest przeznaczenie środków na dzieci czy wnuki.
• Inwestowanie w dzieci – osoby z tego segmentu pomagają młodszemu pokoleniu na różne sposoby – najczęściej poświęcają swój czas i
umiejętności (opieka nad wnukami, pomoc w domu), ale wspierają swoje dzieci także finansowo. Chcą im pomóc najbardziej jak się da,
żeby było im lżej w życiu, łatwiej, aby dać im jak najlepszy start i pokazać, że mają tak naprawdę wiele możliwości. Takie działanie ma
doprowadzić do tego, że w przyszłości dzieciom będzie dobrze, będą szczęśliwe, będą wiedziały, jak się zachować w różnych sytuacjach.
Rodzinni Niematerialiści myśląc o przyszłości myślą przede wszystkim o tej, którą będą mieć ich dzieci – to o nią „walczą”, na nią pracują.
• Zdrowie – Rodzinni Niematerialiści chcą jak najdłużej obserwować życie swoich dzieci, ale i w nim aktywnie uczestniczyć. Z tego powodu
starają się dbać o swoje zdrowie, by móc w jak najlepszej formie, przez jak najdłuższy czas być oparciem dla młodego pokolenia. Dlatego
dość często podejmują aktywność fizyczną (jazda na rowerze, spacery – często z dziećmi i wnukami), stosują zróżnicowaną dietę, nie
przepracowują się – chociaż obecnie raczej nie narzekają na zdrowie, to wychodzą z założenia, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Wszystkie te działania, które już dzisiaj podejmują Rodzinni Niematerialiści, wynikają z ich wewnątrzsterowności i przekonania, że
sami budują swój własny los, są za niego odpowiedzialni. Jest to dla nich tym ważniejsze, że ich działania bezpośrednio wpływają na
życie ich dzieci, a dla nich są gotowi zrobić wszystko. Dlatego też, pomimo czerpania radości z życia i zasady, że wszystko jest dla ludzi,
w kontekście przyszłości wybierają „ścieżkę zapobiegliwości” mając świadomość, że jeśli ich zabraknie, to ich dzieci będą musiały
polegać tylko na sobie.
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Podejście do pracy i emerytury
PRACA
Część Rodzinnych Niematerialistów jest już na emeryturze, część jest wciąż aktywna zawodowo. Zwykle prace podejmowane przez osoby z
tego segmentu związane są z kontaktem z ludźmi (np. dyrektor przedszkola, salowa, instruktor jazdy). Niezależnie od tego, czy osoby te wciąż
pracują czy już nie, praca jest lub była dla nich nieodzowna z dwóch powodów:
• Aktywność – Rodzinni Niematerialiści nie znoszą bierności, braku działania, monotonii siedzenia w domu – praca była/jest remedium na ich
potrzeby i sposobem na to, żeby zająć sobie czas, żeby spędzić kolejny dzień bez poczucia stagnacji. Aktywność może się przejawiać
zarówno w pracy fizycznej, jak i w wysiłku umysłowym, planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu wyzwań – osoby z tego segmentu
doceniają takie działania, są one dla nich ważne, właśnie czegoś takiego oczekują.
• Satysfakcja – praca daje satysfakcję osobom z tego segmentu z dwóch powodów: lubią ją (często rodzice Rodzinnych Niematerialistów
sugerowali im, by wybierali zawody, do których ich „ciągnie”, które mogą sprawić im przyjemność, zgodnie z założeniem, że skoro będzie
się coś wykonywać dużą część życia, to niech to będzie miłe) oraz mają kontakt z innymi ludźmi (co jest ważne dlatego, że zaspokaja ich
potrzebę kontaktów towarzyskich, więzi z innymi ludźmi).
Dochody dla osób z tego segmentu są kwestią mniej ważną. Oczywiste jest dla nich, że trzeba zarabiać, bo pieniądze są niezbędne do życia, ale
nie jest to aspekt, który motywuje do wykonywania obowiązków – mają lub mieli oni raczej wewnętrzną motywację do pracy.

EMERYTURA
Pomimo pozytywnych odczuć związanych z wykonywaniem pracy, Rodzinni Niematerialiści wyczekują przejścia na emeryturę – świadomość
niemal nieograniczonego czasu wolnego daje im bowiem poczucie, że mogą lub będą mogli jeszcze bardziej zaangażować się w życie swoich
dzieci i wnuków oraz w jeszcze większym stopniu będą im pomagać. W dużej mierze to się udaje, ale aktywność wyłącznie w kontekście
rodzinnym okazuje się niezadowalająca, dlatego też emerytowani Rodzinni Niematerialiści działają także na innych polach, np.:
• Dalsza praca na emeryturze – podejmując pracę na emeryturze osoby z tego segmentu przede wszystkim chcą robić to, co sprawia im
przyjemność, co umieją robić i co robią dobrze, zwiększenie dochodów jest korzyścią wtórną (chociaż wolą sobie dorobić i mieć więcej
pieniędzy niż rezygnować z tego, do czego są przyzwyczajeni, z czego chcą korzystać). Każda praca, nawet dorywcza, może dać satysfakcję,
a skoro Rodzinni Niematerialiści nie uważają się za osoby starsze i schorowane, nie widzą powodu, żeby nie skorzystać z możliwości
podjęcia ciekawej pracy.
• Angażowanie się w różnego rodzaju projekty – kolejnym rozwiązaniem na sprzeciw wobec bierności (już rzadziej) jest podejmowanie
różnorodnych działań o charakterze społeczno-kulturowym (np. działanie w organizacjach lokalnych). Zajmują one czas, a dodatkowo
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można sprawdzić swoje umiejętności w nowych warunkach.

Podejście do życia oraz pracy i emerytury –
cytaty
Jeszcze pracuję, jako salowa. Lubię pracę, jestem
zadowolona. Ogólnie jestem zadowolona z życia, nic nie
boli, nie narzekam, dzieci dobre. Myślałam, że ucieknę
sobie na wcześniejszą emeryturę, ale ponieważ się nie dało,
to jeszcze pracuję. Nie uciekam z pracy – to nie jest tak, że
mnie tam coś męczy, po prostu jeszcze jestem w sile wieku i
chciałbym być z dziećmi, jechać gdzieś, mieć pieniądze,
więcej czasu poświęcić rodzinie. (RN, 19)
Na rencie byłam 6-7 lat. Nudziło mi się, musiałam się
czymś zająć, bo ja lubię pracę, musiałam pracować. Muszę
coś robić, żeby być między ludźmi. Praca daje zadowolenie,
ludzie chwalą, są zadowoleni, grzecznie się ich obsłuży.
Dobrze się coś zrobi i za to dostaje się pochwałę. (RN, 22)
Nie daję się zasiedzieć. Należę do takich stowarzyszeń, jak
Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, Związek Emerytów i
Rencistów. A ciągnie mnie jeszcze do harcerstwa. Zajmuję
się organizacją spotkań, imprez. Też wyjazdy do teatru czy
na wernisaże. No i oprócz tego obowiązek domowy: ojca,
dziadka. (RN, 24)

Od 10 lat jestem na emeryturze. Pracowałam jako
nauczycielka, potem byłam dyrektorem przedszkola.
Bardzo lubiłam pracę z dziećmi, z młodzieżą. (… ) Praca
dawała mi zadowolenie, satysfakcję. Przejście na emeryturę
było ciężkie, bo brakowało tej pracy. (RN, 20)

Bardzo fajnie jest być babcią. Jak są wnuczki to mówią:
babcia, zrób klusek śląskich, bo mama nie zrobi, bo ten
mały przeszkadza. Babci wszystko zrobi, ugotuje, po prostu
jest miło, bo dzieci odwiedzają człowieka. I człowiek nie
jest samotny. (RN, 23)

Fajna praca, fajne koleżanki, ale dzieci są najważniejsze,
bez tego chyba bym nie dała rady, jakby nie było dzieci.
(…) Problemy dzieci są moimi problemami, radości dzieci
są moją radością, nie wyobrażam sobie życia sama, bez
nich. Chyba bym oszalała. (…) Nie przejmuję się
sąsiadami, jakimiś pomówieniami. Ja robię co chcę, żyję
jak chcę, skoro mojej rodzinie jest dobrze, to mi jest jeszcze
lepiej. (RN, 19)
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Podejście do nowych technologii
Rodzinni Niematerialiści są raczej obeznani w temacie nowych technologii:
• Telefon komórkowy – większość osób z tego segmentu korzysta z tego urządzenia przede wszystkim po to, by kontaktować się
z rodziną (żeby można było połączyć się z nimi z każdego miejsca i w każdej sytuacji). Pozostałe funkcje telefonu raczej są
nieużywane (wyjątkiem jest – w przypadku młodszych osób – pisanie smsów i robienie zdjęć).
• Komputer (i utożsamiany z nim) Internet – część Rodzinnych Niematerialistów ma komputer z Internetem (zakup zwykle
dokonany z myślą o tym, że dzieci muszą mieć ten sprzęt do nauki) i z niego korzysta – umie odnaleźć w Internecie to, co ich
interesuje, np.: wiadomości, informacje kulturalne, serwisy plotkarskie (np. zamiast kupowania prasy, w ramach oszczędności)
oraz różnego rodzaju gry (online i offline). Część osób z tego segmentu nie ma komputera, nie miała z tego rodzaju
urządzeniem doświadczeń i nie widzi potrzeby, aby to zmieniać.
 Widzą dla siebie korzyści, mają pomysł na siebie w kontekście nowych technologii – wiedzą co by chcieli sprawdzić w Internecie, czego się
dowiedzieć, o czym poczytać, a to zachęca do spróbowania, do przełamania się. Dodatkowym plusem jest to, że takie rozwiązanie to
oszczędność czasu (który można zagospodarować w inny sposób) i pieniędzy (np. rezygnacja z kupna prasy).
 Chcą być nowocześni, chcą w pełni korzystać z życia i wiedzą, że w obecnych czasach jednym z jego wymiarów są nowoczesne technologie.
Mają przy tym intensywny kontakt ze swoimi dziećmi, które „siedzą” w świecie nowych technologii, więc znają ten świat z opowieści, uczą
się go przez obserwację, chcą dzielić kolejne doświadczenia z młodszym pokoleniem, a taką nową płaszczyzną jest właśnie telefon
komórkowy i Internet – videokonferencje, rozmowy na Skype, na Gadu Gadu, itd.
 Wciągają się w to, czego nauczą ich dzieci, albo czego sami się nauczą – często powoli zdobywają odwagę, by dalej eksplorować nowe
środowisko. Kiedy już opanują daną umiejętność są z siebie dumni, wdrażają ją w życie, przyzwyczajają się i nauczają jej dalej (np. uczą
innych emerytów pisania smsów). Budzi to w nich pozytywne emocje – widzą, że sobie radzą i to podwyższa ich samoocenę, a dodatkowo
jest wzmacniane kolejnymi osiągnięciami i tym, że wrażeniami można się podzielić z dziećmi w gronie rodzinnym.
Χ Pogorszenie jakości kontaktów międzyludzkich, spowodowane tym, że (w poczuciu Rodzinnych Niematerialistów) zwłaszcza młodsze
pokolenie woli siedzieć przed komputerem i w ten sposób spędzać czas, nawiązywać znajomości niż spotykać się z innymi w realnym
świecie. W wyniku tego zostają zachwiane prawidłowe relacje między ludźmi, także w obrębie rodziny, co dla osób z tego segmentu jest
nieakceptowalne.
Χ Uzależnienie, nie znanie umiaru w korzystaniu to kolejne zagrożenie – ale jeśli człowiek umie korzystać z nowoczesnych dobrodziejstw, wie,
kiedy powiedzieć „stop”, taka sytuacja nie nastąpi. Jest to spójne z ich ogólnym podejściem do życia – wszystko jest dla ludzi, ale trzeba
podchodzić do różnych rozwiązań mądrze i z umiarem. Preferują różnorodność, czyli połączenie świata realnego i wirtualnego.
96

Podejście do nowych technologii –
cytaty
Gdy czegoś szukam, to korzystam z komputera, z
Internetu. Często w Kurniku jestem, np. gram w szachy, z
całym światem można zagrać. Czasem z wiadomości
korzystam, portale społecznościowe od przypadku do
przypadku. Dzieciaki to owszem, korzystają z tego, mnie to
nie porwało. Wysyłam też maile. Komputer jest w domu od
lat 90-tych, żeby nauczać dzieci, przyzwyczajać, trzeba być
na czasie. Mam telefon komórkowy, służy mi do
dzwonienia, reszta bajerów mnie nie interesuje. (RN, 21)

Wnuczki przychodzą, pomogą wiele rzeczy, nauczą czegoś
w komputerze. Dużo mnie nauczą, ta starsza bystra jest.
Nauczyły mnie przede wszystkim gry, żebym się nie czuła
sama, jak one nie przychodzą. I czytam wszystkie
wiadomości w komputerze, też wiadomości o aktorach. I
babcia się uczy. (RN, 23)

Mam telefon komórkowy, starej daty. On jest mój, to mogę
się wszystkiego uczyć, a jak popsuję, to sama muszę
zreperować. A do komputera to nie dochodzę. Zadowolona
jestem, że dzieci q komputerze umieją się posługiwać. Idę,
przyglądam się, jak tam prztyka sobie. Wnuczka babcię
chce uczyć: babciu, chodź, ja cię nauczę. Ale babcia się nie
dotyka, bo to nie moje. Nie chcę się uczyć, żeby nie popsuć.
Już w tym wieku to nie. (RN, 22)

Ta nowoczesność, nowe technologie – owszem, ja wiem, że
coś takiego jest, ale żeby to drążyć, w to wnikać, to nie. Nie
czuję potrzeby. Jakbym bardzo drążyła komputer, Internet
to myślę, że bym to pojęła, ale mnie to nie interesuje, nie
czuję takiej potrzeby. Ja nie wiem, po co z tego korzystać.
(RN, 19)

Mnie nauczył wnuk korzystać z telefonu komórkowego. I
to też nie całkiem, bo umiem zadzwonić, nadać smsa i
odebrać. I nic więcej. Nawet nie umiem budzika nastawić
tam, bo to mi jest niepotrzebne. (…) Pierwszy telefon, stara
Nokia, wielka. Nie umiałam tego obsługiwać, zięć mnie
nauczył, tu się naciska, tam. No i dostałam telefon i
uwiązali mnie na smyczy, żeby się babcia nie urwała, żeby
była stale pod kontrolą. (RN, 20)

Ja źle oceniam ten rozwój technologiczny, bo kiedyś dzieci,
rodzina były bardziej blisko siebie, dzieci miały inne
zajęcia, inne zainteresowania. Dzisiaj patrząc na swoich
wnuków, to oni więcej niż połowę swojego wolnego czasu
spędzają w Internecie – i to mi się nie podoba, może jestem
staroświecka. Nie ma tego kontaktu, te dzieci są gdzieś
tam, nie mają innego zainteresowania, nie widzą świata, a
taki piękny jest ten świat. Na pewno Internet to jest coś
dobrego, ale za dużo pochłania dzieciom czasu. (RN, 19)
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Podejście do pieniędzy
PIENIĄDZE W MOIM ŻYCIU
Rodzinni Niematerialiści postrzegają pieniądze wyłącznie w funkcjonalny sposób – są one
po prostu środkiem do celu, towarem, dzięki któremu można pozyskiwać inne towary. W
myśleniu o pieniądzach u osób z tego segmentu raczej nie pojawiają się emocje – myślą o
nich dosyć rzadko, nie są istotnym elementem wpływającym na samoocenę czy
zadowolenie z życia. Wymiary, które towarzyszą myśleniu o środkach finansowych u
Rodzinnych Niematerialistów to m.in.:
• Poczucie niezależności – stałe źródło dochodów, posiadanie określonej ilości pieniędzy
daje Rodzinnym Niematerialistom poczucie komfortu psychicznego, poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ mogą wtedy żyć tak, jak chcą. Nie uważają przy tym, że
niezależność dają „wielkie” pieniądze – osoby z tego segmentu w ogóle nie myślą w tych
kategoriach. Nie mają potrzeby pomnażania swoich środków po to, by było ich więcej,
jeśli wystarcza im na podstawowe potrzeby, przyjemności oraz na wsparcie – od czasu
do czasu – dzieci i wnuków. W swoim mniemaniu mają wystarczająco dużo pieniędzy.
• Pieniądze to nie wszystko – Rodzinni Niematerialiści uważają, że ludzie są tym, kim są,
niezależnie od „grubości portfela”. Ich zdaniem, jeżeli wyznaje się pewne zasady, żyje się
według określonych reguł, co do których ma się wewnętrzne przeświadczenie, to żadne
pieniądze – ani bardzo małe, ani bardzo duże – tego nie zmienią (podobnie jak
posiadanie np. markowych dóbr, określonych sprzętów RTV, samochodu, mieszkania,
itd.).
• Dystans – osoby z tego segmentu mają dość chłodne podeście do zasobów pieniężnych.
Uważają, że z dużymi pieniędzmi mogą wiązać się duże kłopoty, bo mogą pojawić się
zmartwienia typu: gdzie je przechowywać, jak je pomnażać, itd. Pieniądze w ich
mniemaniu nie są rozwiązaniem życiowych problemów – Rodzinni Niematerialiści nie
mają poczucia, że gdyby mieli więcej zasobów finansowych, to żyłoby im się lepiej.
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

ROZPIESZCZANIE
WNUKÓW

NIEZALEŻNOŚĆ

ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE
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Zarządzanie pieniędzmi
Rodzinni Niematerialiści zarządzają pieniędzmi zgodnie z aktualnymi potrzebami, w dużej mierze żyją na bieżąco, nie mają konkretnego
„stylu” zarządzania pieniędzmi (np. w pierwszej kolejności opłata rachunków, potem zakupy spożywcze do domu) – kupują to, czego
akurat potrzebują, na co mają ochotę w danym momencie. To, co zostanie, czeka na koncie na kolejny miesiąc albo jest przekazywane
dzieciom i wnukom.

OPŁATY

PENSJA/
EMERYTURA/
RENTA

• Warto płacić mniej – jeśli Rodzinni Niematerialiści mają możliwość zapłacenia
rachunków z niską prowizją albo bez (są „na mieście”, mają trochę czasu), to
wybierają taką opcję (wtedy płacą w sklepowych kasach do opłat rachunków,
w kasach danych instytucji, w Alior Banku).
• Warto kupować taniej – Rodzinni Niematerialiści robią zakupy dość
często i w relatywnie dużych ilościach – często mieszkają (lub się
dużo spotykają) z dziećmi, z wnukami, więc kupuje się od razu dla
wszystkich. Często wybierają zatem supermarkety, w których są
niższe ceny i większy wybór – nie widzą sensu w przepłacaniu za
produkty.

ŻYCIE, ZAKUPY,
NAPRAWY…

PRZYJEMNOŚCI
KOLEJNY MIESIĄC
Niewykorzystane środki
finansowe zwykle pozostają na
koncie – po uzbieraniu
odpowiednio większej sumy
Rodzinni Niematerialiści często
umieszczają je na lokatach lub
fundują coś sobie, kupują sobie
coś „ekstra”.

PRZEKAZYWANIE
DZIECIOM

• Żyje się tylko raz – osoby z tego segmentu nie odmawiają
przyjemności sobie, a tym bardziej swoim dzieciom i wnukom.
Wydatek na przyjemności (często słodycze, przekąski) nie jest duży, a
wywołuje pozytywne emocje. Jest to zgodne z podejściem do życia
tych osób – można powiedzieć, że są hedonistami, którzy znają
umiar.

• Pomocy nigdy za wiele – Rodzinni Niematerialiści pomagają swoim
dzieciom, kiedy tylko nadarzy się okazja. Nie chodzi im jednak o to, by
młodsze pokolenie bezczynnie lub roszczeniowo domagało się wsparcia –
uważają po prostu, że jeśli w jakiś sposób mogą sprawić, żeby dzieciom i
wnukom było lepiej, to to robią.
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Podejście do pieniędzmi i zarządzanie
pieniędzmi – cytaty
Pieniądze są ważne, bo pomagam moim dzieciom w
granicach swoich możliwości. To jest dla mnie ważne, bo
jeżeli ja mam pieniądze to swoim dzieciom pomagam i też
są szczęśliwe. I oszczędzam na starość, to nie są sumy nie
wiadomo jakie, ale jakieś tam pieniążki odkładam. Chyba
jak każdy człowiek boję się starości, jak będę jakaś
niedołężna. To nawet jak dziecku czy wnuczce coś tam
babcia da, to będzie lżej. (…) Nie chciałabym, żeby moje
dzieci miały problem typu: ja muszę pomóc matce, muszę
jej kupić lek. (RN, 19)
Pieniądze wpływają, szczególnie na nowobogackich. Oni
swoją wartość wyceniają właśnie pieniędzmi, nie swoją
wiedzą, nie inteligencją, tylko pieniędzmi. Stają się tacy
pyszni, bo pieniądz rządzi. Mają pieniądze, to mają
wszystko. (…) Ale jak sobie zapracowali na te pieniądze, to
nie mam nic przeciwko. (RN, 24)
Pieniądze kojarzą się z luksusem, z wygodnym życiem, z
brakiem kłopotów finansowych. Ale przecież nie na tym
życie polega. Można być szczęśliwym w bluzce za 20 zł, nie
za 1500 zł, byle mieć dobre samopoczucie i być
szczęśliwym w inny sposób. Ja kiedyś miałam dużo
pieniędzy i co z tego? Mojemu mężowi pieniądze w głowie
przewróciły. (RN, 20)

Pieniądz to po prostu towar, taki, jak każdy inny. Trzeba
myśleć takimi kategoriami bankowymi. Ja nie mam jakichś
kokosów, nie jestem Kulczyk czy Niemczycki, żyję sobie
skromnie, ale daję radę. Pieniądz nie jest przedmiotem
codziennych myśli, bo to się bierze z domu, takie
wychowanie bez pazerności. Gdy człowiek normalnie
potrafi ocenić swoją sytuację, że nie potrafi czegoś
przeskoczyć, gdzie po prostu nie może, więc cieszy się z
tego, co ma. (RN, 21)
Pieniądze w moim życiu są bardzo ważne, bo bez tego nie
da się żyć. Jeżeli nie będę miała pieniążków, to nie zrobię
zakupów spożywczych, nie kupię leków. Mam wnuczki,
uwielbiam je rozpieszczać, kupować różne niespodzianki,
więc pieniądze muszą być. (RN, 22)
Pieniądze są w życiu też ważne, jakieś leki kupić czy coś,
opłaty, jedzenie. Wszystko kosztuje. Ci, co mają dużo
pieniędzy to uważam, że ich to nie zmienia, dla mnie to jest
po prostu przesyt. Taki człowiek jest dla mnie zakłamany,
jak ja bym miała, to bym rozdała. (…) Ale taki człowiek też
nie jest szczęśliwy, boi się, że umrze i zostaną mu te
pieniądze, a tak to jak się parę groszy na czarną godzinę
ma, to mi się wydaje, że jest wystarczająco. (RN, 23)
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Posiadanie konta bankowego
Większość Rodzinnych Niematerialistów posiada konto osobiste, najczęściej założone w
wyniku wymogu pracodawcy. Przyzwyczaili się oni do tego produktu i nie zrezygnowali z
niego przy przejściu na emeryturę.
WYBÓR BANKU
Zwykle osoby z tego segmentu decydowały się na bank, który proponował im pracodawca
(najczęściej PKO BP). Nie porównywali oni ofert konkurencji – wybrali to, co było niejako „pod
ręką” i nie rezygnowali z usług (nie zmieniali banku) pod warunkiem, że byli w miarę zadowoleni
(czyli że nie przytrafiły się żadne niespodzianki, nie zdarzyło się nic niepokojącego).

Konto w
banku
średnia

63%

69%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu
2012

WIEDZA O RYNKU FINANSÓW
Rodzinni Niematerialiści uważają się za dość świadomych klientów – są przekonani, że mają dużą wiedzę o rynku finansowym, w
rzeczywistości jednak ta wiedza jest dość ograniczona – sprowadza się niemal wyłącznie do świadomości istnienia różnego rodzaju
banków i ofert na rynku. Niemniej jednak osoby z tego segmentu posiadają kilka silnych przekonań wobec banków, którymi kierują się w
swoim życiu, np.:
• Należy unikać banków z zagranicznym kapitałem – osoby z tego segmentu uważają, że bank, któremu można zaufać w dzisiejszych
realiach (czasy kryzysu), musi zyskać najpierw „zaufanie państwa”. Oznacza to, że postrzegają oni banki z polskim kapitałem jako
bardziej wiarygodne, pewniejsze, bardziej stabilne i z większą tradycją (faworytem na wszystkich wymiarach jest bank PKO BP) w
porównaniu z bankami zagranicznymi, które w każdej chwili mogą upaść i w których nie wiadomo tak naprawdę, co się dzieje „w
środku” (bezpieczniej zatem nie korzystać z ich usług).
• Opłaty za konto są naturalne – Rodzinni Niematerialiści uważają, że utrzymanie konta osobistego kosztuje, tak jak każda inna usługa,
dlatego godzą się na odprowadzanie kilku złotych miesięcznie (zwykle do ok. 6-7 zł) z tego tytułu. Co prawda słyszeli o kontach za 0 zł,
ale niespecjalnie się tym interesowali – kilka złotych miesięcznie za prowadzenie konta to nie jest dużo na tyle, by zastanawiać się nad
przeniesieniem go do innego banku.
Rodzinni Niematerialiści, którzy sami nie posiadają konta bankowego, zwykle nie są odpowiedzialni za budżet gospodarstwa
domowego – często takimi sprawami zajmuje się współmałżonek. A z racji tego, że osoby z tego segmentu prowadzą wspólne finanse
to uważają, że nie ma sensu, by każda osoba miała własne konto (w razie potrzeby wybierają pieniądze z konta współmałżonka).

101

Posiadanie konta bankowego – cytaty
Mam konto, jak każdy, kto pracuje, muszę mieć konto.
Wpływają pieniążki, ja je biorę, może nie zawsze całość, bo
wiadomo, że coś tam musi zostać. (…) Konto mam w PKO
BP. To moje pierwsze konto i myślę, że ostatnie, jest dobrze,
jest ok. Nie mam żadnych problemów z tym bankiem. (…)
Ten bank jest taki, jak mój dom, wchodzę i wiem, gdzie
mogę się poruszyć. (RN, 19)

Mam konto w banku, emerytura tak spływa i czego nie
wykorzystam, to zostaje tam, parę groszy. U nas te konta
zakładali jeszcze jak pracowaliśmy. To jest teraz wygodne,
bo mnie nie ma w domu, a byłabym uwiązana, jakbym tą
emeryturę musiała jakoś odebrać. (RN, 20)

Ja mam konto osobiste w BGŻ, w BPH żona ma. Przy
zakładaniu konta trzeba patrzeć na banki – przynajmniej
kiedyś tak było, że ja patrzyłem na udział Skarbu Państwa,
żeby bezpieczne były. (RN, 21)

Ja nie mam konta, żyję na bieżąco. Rentę dostanę, mam
1500 zł. To na leki wydaję, na życie, na opłaty – i po
pieniądzach. Nie ma z czego zakładać konta. Jak byłam
młoda to miałam książeczkę oszczędnościową, bo kiedyś
nie było kont. A teraz listonosz przynosi i żyje się z renty,
nie ma co odkładać. I nie umiem posługiwać się kartami.
(RN, 22)

Mam konto w PKO od kiedy podjęłam pracę . Wcześniej
były kasy, ale kasy likwidowali, kasjerek nie było. Nie
wszyscy zakładali, ale ja się odważyłam i założyłam. To nie
był wymóg. Sama się zdecydowałam, bez pomocy córek.
Uważałam, że to dobre, bo nie raz się dostawało pieniądze,
wracało się późno z pracy, nieraz bałam się, a trzeba było
tego dnia odebrać. Więc zgłosiłam się na pierwszy ogień i
tak zostało, do dziś dnia w tym samym banku. (RN, 23)

Nie mam konta, ale małżonka ma. Jedno konto w rodzinie
wystarcza. Współkorzystamy do wspólnego
gospodarowania. Małżonka je obsługuje, mnie nie kusiło.
Spotkałem się z propozycją, że jakbym miał konto w baku,
to bym nie płacił opłat za rachunki. Ale mnie to nie skusiło.
(…) Jedyna korzyść to może oszczędność czasu i
oszczędność tych przesyłek. Ale banki niestety każą sobie
płacić za przelewy i to wiem, że niemałe sumy. (RN, 24)
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (1/2)
Znaczna większość Rodzinnych Niematerialistów, którzy posiadają konto osobiste, posiada do niego kartę płatniczą.
POCZĄTKI
Osoby z tego segmentu często „podpatrywały” u innych co trzeba zrobić, żeby wypłacić pieniądze z bankomatu albo
zapłacić kartą w sklepie. Potem najczęściej zwracały się z prośbą o pomoc do bliskiej osoby (zięć, córka), która powoli i
cierpliwie tłumaczyła i pokazywała co trzeba zrobić. Kiedy Rodzinni Niematerialiści mieli już za sobą swój „pierwszy raz”
(wraz z pozytywnym wzmocnieniem ze strony rodziny), zaczęli stopniowo wprowadzać nowo poznaną czynność do
swojego „kanonu zachowań” (podobnie jak w przypadku nowych technologii).

KORZYSTANIE Z KARTY PŁATNICZEJ
Rodzinni Niematerialiści używają karty płatniczej do wypłacania pieniędzy z bankomatu oraz do dokonywania nią
płatności. Jednak korzystają także z możliwości pobrania pieniędzy w placówce banku. Zdarza im się również płacić
gotówką. Osoby z tego segmentu, niezależnie od stopnia ubankowienia i posługiwania się kartami, mają podobne
przekonania na temat zalet i wad tej formy płatności.

PRZEKONANIA DOTYCZĄCE
KART PŁATNICZYCH

ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej (2/2)
ZALETY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
 Poczucie bezpieczeństwa – Rodzinni Niematerialiści czują się
bezpieczniej nosząc przy sobie kartę niż dużą ilość gotówki, bo
zdają sobie sprawę z tego, że – w przeciwieństwie do środków
na koncie – skradziona gotówka z pewnością przepada.

WADY KORZYSTANIA
Z KART PŁATNICZYCH
Χ Utrata kontroli – większość Rodzinnych Niematerialistów jest
przekonana, że częste płacenie kartą sprzyja impulsywnemu
kupowaniu, niezgodnemu z rzeczywistymi potrzebami. W
krótkim czasie prowadzi to do „wyzerowania konta”, a często i
debetu (osoby z tego segmentu nie mają pewności, czy mając
„zwykłą” kartę do własnego konta mogą sobie zrobić debet, ale
profilaktycznie unikają takich sytuacji). A utrata kontroli to nic
innego, jak brak umiaru, czyli przeciwieństwo poglądów
Rodzinnych Niematerialistów. Więc mimo
wewnątrzsterowności, wolą oni nie ryzykować.
Χ Nie w każdej sytuacji – osoby z tego segmentu często
„rozpieszczają” wnuki kupując im najprzeróżniejsze drobnostki,
ale też dają im po prostu pieniądze – małe kwoty (5 zł, 10 zł),
które dzieci mogą przeznaczyć na co tylko chcą.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI
Rodzinni Niematerialiści stosunkowo często płacą gotówką, co wynika z tego, że w wielu miejscach, w których robią zakupy (małe
sklepy, bazarki) nie można płacić kartą. Część osób woli także – szczególnie przy małych kwotach – uniknąć irytacji innych osób z kolejki
(ich doświadczenia pokazują, że płacenie kartą za małe zakupy nie spotyka się czasami z aprobatą innych ludzi).
Większość osób z tego segmentu ma pewien schemat płacenia – do pewnej kwoty (50 lub 100 zł) zawsze płacą gotówką, natomiast
przy większych zakupach korzystają z karty. Z tego też powodu chętnie korzystają z bankomatów – tak, aby zawsze mieć przy sobie
pieniądze na drobniejsze zakupy.
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Korzystanie z karty płatniczej – motywy i
bariery (technika projekcyjna „Portret”)
Rodzinni Niematerialiści mają stosunkowo silne bariery emocjonalne w stosunku do posługiwania się płatnościami kartą.
Użytkownicy karty płatniczej w oczach tego segmentu to materialiści dążący do pomnażania swojego majątku niemal za wszelką cenę,
kosztem wszystkich innych wartości (w tym – przede wszystkim – rodziny). Ich styl życia jest na pokaz, nie jest prawdziwy – te osoby
nie są autentycznie, nie mają do siebie dystansu, nie potrafią tak naprawdę cieszyć się życiem – to nie są Rodzinni Niematerialiści.

POSTRZEGANIE
NIEUŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
Zwyczajność, prostota, skromność; rodzinność
Zajmowanie się gospodarstwem domowym,
opieka nad dziećmi; emerytura, pomoc w opiece
nad wnukami
Dzierganie na drutach, gotowanie (prace domowe)
Dlaczego nie wybierają karty?
• Brak świadomości istnienia takich rozwiązań
• Wygoda korzystania z gotówki (rozdawanie
wnukom drobnych sum)
• Brak rozwiniętej infrastruktury do płatności
• Większa kontrola nad funduszami
• Brak odpowiednich środków

POSTRZEGANIE
UŻYTKOWNIKA
KARTY PŁATNICZEJ
OSOBOWOŚĆ

PRACA
CZAS WOLNY

DLACZEGO WYBIERA LUB
NIE WYBIERA KARTY

Pewność siebie, zapatrzenie, zadufanie w sobie,
wyniosłość; pozorne zadowolenie z życia;
przywiązywanie wagi do pieniędzy; chęć
pokazania się innym, „pozerstwo”
Duże dochody, prestiżowy zawód, kierownicze
stanowisko; praca przede wszystkim
Korzystanie z życia, sprawianie sobie
przyjemności, dbanie o siebie
Dlaczego wybierają kartę?
• Korzystanie z karty „na pokaz”, chwalenie się
pieniędzmi
• Wygoda
• Nowoczesność

Zaprezentowane zdjęcia są wybranymi przez respondentów (z puli zdjęć) fotografiami, odzwierciedlającymi ich wyobrażenia na temat osoby, która jest
użytkownikiem karty płatniczej oraz osoby, która nie jest użytkownikiem karty płatniczej.
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Posiadanie i korzystanie z karty
płatniczej – cytaty
Lubię nosić przy sobie gotówkę. (…) A jak wnuki przyjdą
do mnie, to co? Kręcą się koło mnie, to kartę mam im dać?
A tak to temu dyszkę, temu piątkę, w zależności od wieku.
(RN, 19)

W tej chwili mam ze sobą tylko 100 zł, w większym sklepie
płacę kartą, bo nigdy mi rachunek nie przekracza 500 zł, a
taki jest dzienny limit. A przy sobie tak parę groszy, żeby
ewentualnie mieć, jak coś się przytrafi. (RN, 20)

Kartę mam, więc jak trzeba, to płacę kartą. Jak nie, to idę
do bankomatu, mam blisko, jak nie jeden, to drugi zawsze
jest czynny. Z Biedronką jest problem, bo nie można płacić
kartą. Ale idę wtedy do bankomatu i wypłacam. (RN, 23)

Ludzie płacą tymi kartami i nie mają kontroli, ile mają na
koncie pieniędzy. Ja to zawsze kontroluję ten obecny stan
konta. A oni wydadzą, potem robią debety, a to trzeba
później przecież spłacić. To są pułapki, bo mam, bo
wypłaciła karta. No pewnie, że karta wypłaci, że bankomat
wypłaci. No przecież bankomat nie będzie patrzył, czy
masz pieniądze, czy nie. (RN, 20)

Mam kartę, czasem wyciągam pieniądze z bankomatu, ale
bardzo rzadko. Ni podoba mi się, że jak czasem jadę w
sobotę do miasta, to nie mogę wejść do banku, bo PKO jest
nieczynny. No i wtedy, jak już naprawdę muszę, bo nie
mam w portfelu, to korzystam z bankomatu. Rzadko tak
korzystam, bo ja kocham bank, ja lubię z ludźmi
rozmawiać. (…) Nie płacę kartą, nienawidzę jak ludzie
płacą kartą, bo to jest za długa obsługa w sklepach. Wiem,
że jakieś tam dotykowe ponoć weszły, ale to wyciskanie
PINu, zły PIN, następna osoba stoi, to mnie wkurza. Nigdy
nie płaciłam kartą. (RN, 19)

Karta jest bardzo wygodna. Ale takich rzeczy to chyba nikt
nie kupuje, że kartą za 12 zł. Jak kupują na kartę, to
większe zakupy robią. Na większe zakupy jest karta, jak
robią młodzi na cały miesiąc, albo na dwa tygodnie. a takie
drobne rzeczy to się pieniążkami płaci – 12 zł, 12,30 zł czy
12,40 zł. Na drobne to nikt nie wyjmuje karty. (…) Ja
widziałam karty wcześniej, ale musiałabym wysiłek zrobić,
żeby się nauczyć nią posługiwać. (RN, 22)
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Poziom zaawansowania
bezgotówkowego
Większość Rodzinnych Niematerialistów jest obecnie między I a II poziomem zaawansowania bezgotówkowego.

Rodzinni Niematerialiści posiadający konto korzystają z niego dokonując:
wypłat z bankomatów, wypłat i przelewów w placówkach bankowych, opłat za
rachunki, zleceń stałych (znacznie rzadziej).
Korzystanie z karty płatniczej w przypadku Rodzinnych Niematerialistów
uzależnione jest z kolei od szeregu czynników, takich jak: wysokość kwoty do
zapłaty, dokonywanie płatności w określonym miejscu (sklep, restauracja), itd.
III i IV poziom zaawansowania bezgotówkowego, chociaż znany Rodzinnym
Niematerialistom „z własnego podwórka” (dzieci korzystają z takich
rozwiązań), przekonuje ich w bardzo małym stopniu. Największa bariera łączy
się z podejściem do nowych technologii i z wyznawanymi poglądami – skoro
wszystko w życiu jest dla człowieka, ale pod warunkiem, że zna się umiar, to
„nie dajmy się zwariować” – są banki, bankomaty, karty płatnicze, więc nie ma
sensu korzystać z kolejnych udogodnień, jak zarządzanie kontem przez telefon
czy przez Internet. Tym bardziej, że to są nie do końca „sprawdzone” sposoby
(nie wiadomo dokładnie, jak to się wszystko odbywa), przez co Rodzinni
Niematerialiści mają poczucie, że łatwiej w ten sposób „stracić” pieniądze
(przeleje się je nie tam, gdzie trzeba, nie dojdą do adresata i nie będzie
wiadomo, jak je odzyskać) niż kiedy zarządza się nimi za pomocą tradycyjnych
kanałów. Dla nich to „gra niewarta świeczki”.
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Posiadanie i korzystanie z bankowości
elektronicznej – cytaty
Wiem, że jest coś takiego [jak bankowość elektroniczna],
ale nie, ja jak sprawdzam, to sobie podchodzę, biorę
wyciąg, z bankomatu też można, jest taka pozycja „stan
konta”. Czasami sprawdzam, ile wydałam w danym
miesiącu. (… ) Nie mam komputera, nie mam Internetu,
daję sobie radę, nie widzę siebie w tym. Może to kwestia
przyzwyczajenia, nie mówię, że na pewno nigdy nie, ale…
Może gdybym siedziała na wózku, w domu, to wtedy
chyba bym musiała tu ściągnąć swoje potomstwo i: wy
mnie, cholera, uczcie teraz. (RN, 19)

Wiem, że córka czasami przez Internet opłata i też
przynosi, że ma zapłacone. Ale przez Internet, ze swojego
konta przelew robi. (RN, 19)

Za prąd i telefony płacę u siebie w Hali, są stoiska agencji i
przyjmują te opłaty za bardzo małą prowizję. (…)
Mogłabym sobie zrobić zlecenie opłat stałe, ale to mi różnie
przychodzi, a wolę mieć tą kontrolę. (RN, 20)

Nie jestem zwolennikiem dostępu do konta przez telefon.
Myślę, że dużo ludzi na tym traci, ale o tym się nie mówi,
żeby banki nie traciły na wizerunku. Ja nie korzystam, ale
moje dzieci tak, oni dużo przez Internet przelewów robią,
mówię im, żeby tego nie robili. Słyszałem, że dużo ludzi z
zagranicy przyjeżdża i właśnie nastawiają się na kradzieże
środków przez Internet, mają sprzęt i robią swoje. Ja jestem
praktyczny i nie wierzę elektronice. (RN, 21)
Rachunki płacę sama. Nie przez Internet, bo muszę drugie
okulary zakładać. I tu już była walka, żebym założyła przez
Internet i załatwiła tak, żeby sami mi ściągali. Ale z kolei
do opłat za mieszkanie nie mogę się przemóc chyba. (…)
Boję się tych cyferek małych, że mi się pomyli i pójdzie
gdzieś indziej. Nie sprawdzałam, jakie są możliwości
korzystania z mojego konta przez Internet. (RN, 23)
Rozmawialiśmy kiedyś o płaceniu przez Internet, ale
jeszcze płacimy tradycyjnie. Trzeba mieć do tego dobry
sprzęt, żeby się nie zawieszał, żeby nie trzeba było czekać,
aż się rozgrzeje. Może jak kupimy sobie lepszy sprzęt, to
będziemy to robić. (RN, 24)
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Kontakt z instytucjami finansowymi
Korzystanie z usług bankowych w przypadku Rodzinnych Niematerialistów to przede wszystkim konta osobiste i (rzadziej) lokaty.
Chociaż znają inne produkty finansowe (kredyty, pożyczki, depozyty), raczej unikają korzystania z nich.

OPŁATY W
BANKU

LOKATY

Część Rodzinnych Niematerialistów podkreślała, że chociaż opłaty
rachunków w bankach średnio się opłacają (wysoka prowizja) to
uiszczanie opłat w Alior Banku nie wiąże się z żadnych kosztem.
Na początku osoby, które o tym słyszały, podchodziły do tego z
dystansem, ale po spróbowaniu pozytywnie oceniały taką
możliwość i z kolejnymi rachunkami wracały do tego banku.
Osoby z tego segmentu regularnie nie odkładają pieniędzy – jeśli
„zdarzy” im się jakaś nadwyżka w danym miesiącu, często
zostawiają ją po prostu na koncie osobistym, bez zakładania lokat
czy kont oszczędnościowych. Ale jeśli owych nadwyżek trochę się
uzbiera, Rodzinni Niematerialiści decydują się na założenie lokaty
– często w banku, w którym mają konto osobiste (nie przywiązują
dużej wagi do parametrów poszczególnych ofert – są zdania, że za
rzadko korzystają z takich rozwiązań, by zaprzątać sobie głowę
szukaniem i porównywaniem ofert). Decydują się na ten produkt,
bo twierdzą, że „pieniądz robi pieniądz” (procentuje, „wytwarza”
odsetki), ale są też zdania, że lokata „nie opłaca” się im przy
jednorazowej nadwyżce środków.

POŻYCZKI,
KREDYTY
Rodzinni Niematerialiści niechętnie
podchodzą do wszelkiego rodzaju
kredytów i pożyczek – lubią czuć się
niezależni i samodzielni, a kredyt jest
postrzegany zdecydowanie jako
ograniczenie. Biorą kredyt wtedy, gdy
naprawdę potrzebują, a wyczerpali już
wszystkie alternatywne rozwiązania (w
tym zerwanie lokaty).

Dla Rodzinnych Niematerialistów banki to przede wszystkim pośrednik pomiędzy ZUSem/pracodawcą a nimi samymi – tam trafiają ich
pieniądze, z których potem swobodnie korzystają. Jeśli zajdzie potrzeba (np. w wyniku nadwyżki finansowej) decydują się na jakiś
produkt finansowy. Nie myślą o bankach w głębszym znaczeniu (np. w kontekście stabilności gospodarki) – im osobiście banki ułatwiają
życie i ta świadomość im wystarczy.
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Kontakt z instytucjami finansowymi –
cytaty
Lokata jest, pieniądz na pieniądz musi pracować, żeby jakiś
procent urósł. I urosło tam trochę. Poszłam do banku, ale
nie wiedziałam, jaką lokatę. I miły człowiek mnie posadził,
dał mi kilka propozycji, które lokaty najlepsze, które na ile.
(…) Kredyt nie, ja jestem przeciwniczką kredytów, bo
potem to trzeba spłacać. Chyba, że jakieś drobne, w
wyjątkowych sytuacjach. (…) Taka jest moja zasada: tak się
rządź, żebyś nie pożyczała. (RN, 20)

Nie można się obejść bez banków, państwo samo w sobie
musi funkcjonować przy pomocy banków. Bank ma tą
funkcję zaufania publicznego i mając pieniądze w banku,
na koncie, w depozycie, to prawdopodobieństwo
okradzenia ordynarnego jest znikome. Pod tym względem
tu bywają malwersacje, ale to już inne kategorie. Banki
ogólnie są przydatne – karty, przelewy. Korzystam z banku,
bo to jest wygoda. (RN, 21)

Do banków ma się większe zaufanie, to jest instytucja, to
nie jest pojedynczy człowiek, który może mnie gdzieś
oszukać. To jest instytucja, której można zaufać –
przynajmniej nasze, polskie banki. (…) Jest za dużo
banków zagranicznych, których bym na pewno nie zaufała,
te banki dorabiają swój kraj, nie nasz, działają na korzyść
siebie. Te nasze oszczędności, te nasze procenty, nasze
zarobione procenty idą gdzieś tam. Jestem typową Polką,
kocham wszystko, co nasze polskie i nienawidzę, jak ta
nasza cała Polska jest rozgrabiana. (RN, 19)

Kredyty zdarzało mi się brać. Teraz też mam kredyt na piec
gazowy, bo wolałam sobie te moje pieniądze zostawić, a tak
spłacam co miesiąc i nie ma problemu. (…) Ale staram się
tak żyć, żeby nie pożyczać i żebym ten swój zasób jakiś taki
miała. (RN, 23)

Kredytów staram się unikać, nie biorę, nie mam takiej
potrzeby. Gdybym miał dużą firmę, to by mi się opłacało,
tak jak mój znajomy, ma kilkaset tysięcy obrotu
miesięcznie, to mu się opłaca kredyt, wrzuca w koszta
wszystko. (RN, 21)

Mam konto oszczędnościowe na niewielką sumę w Banku
Spółdzielczym. Wycofałem zapłatę przy zakładaniu
kanalizacji i wpłaciłem ją do banku, parę lat temu. Żeby nie
przynosić do domu i nie trzymać w pończosze. Przede
wszystkim jest ten mały procent, a z drugiej strony nie
korci, żeby wziąć. Wtedy był taki okres, że to konto w tym
Banku Spółdzielczym było dość korzystne, więc się już nie
szukało dalej. A Bank Spółdzielczy jest takim przyjaznym
bankiem, nie ma tam takich kolejek, jak w innych bankach.
I to jest bank z tradycjami. (RN, 24)
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5. Wykluczeni Tradycjonaliści
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Wykluczeni Tradycjonaliści –
charakterystyka demograficzna
Płeć

Wiek

39%
61%

Wykształcenie

50-59 lat

7%

podstawowe

60-64 lata

9%

zasadnicze zawodowe

54%
0%

Stan cywilny

1%
31%

żonaty / zamężana

40%

50%

60%

59%
20%

Praca stała

2%

Praca dorywcza

1%

40%

60%

80%

20%
3%
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Dzieci i wnuki
Dzieci

2,17

3%

Wnuki

3,44

Zadowolenie z życia

Emeryt|rencista

wdowiec / wdowa
0%

30%

Bezrobocie

4%

rozwiedziony / w separacji

20%

24%

pomaturalne i wyższe

Sytuacja zawodowa
5%

mieszkający z partnerem

10%

53%

średnie ogólnokształcące i
techniczne

30%

65-74 lata

75 lat i więcej

kawaler / panna

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

92%
2%

Nie pracuje zawodowo
0%

20%
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100%

68,6

57,7
Skala zadowolenia z życia 0-100
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Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu 2012

Wykluczeni Tradycjonaliści –
styl życia, podejście do nowych technologii
Hobby

Korzystanie z komputera
40%

Telefon komórkowy

25%

23%

70%

37%

1%

Odsetek osób deklarujących posiadanie hobby

Wyjazdy

Odsetek osób korzystających przynajmniej od
czasu do czasu z komputera

Wakacje w Polsce
6%

26%

Wakacje za granicą
1%

10%

Pielgrzymka
3%
Sanatorium
6%

Odsetek osób posiadających telefon komórkowy

Korzystanie z internetu
24%
50%

Przeglądanie stron www

1%

8%

0%

Poczta elektroniczna (e-mail)

50%

Portale społecznościowe

0%

Zakupy i aukcje

Odsetek osób korzystających z internetu
wśród wszystkich osób w segmencie

0%

Komunikator internetowy

12%

Odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku
brały udział w powyższych typach wyjazdów

N=2!

0%

Telefon przez Internet
Obsługa konta bankowego przez
Internet

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

N= 2 (Tylko korzystający w internetu)
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Podejście do życia (1/4)
NASTAWIENIE NA TRADYCJĘ
Wykluczeni Tradycjonaliści to osoby wierne konserwatywnym zasadom, schematom, które wyniosły ze swojego domu rodzinnego.
Najważniejsza jest dla nich szeroko rozumiana tradycja, która przejawia się w takich aspektach, jak:
• Hierarchia – osoby z tego segmentu przywiązują dużą wagę do przestrzegania „zasad dobrego wychowania” – trzeba znać swoje
miejsce, wiedzieć na co można sobie pozwolić, a na co nie, znać swoje obowiązki. Taka postawa przejawia się w środowisku rodzinnym,
ale także w pracy czy w szkole – wszędzie tam, gdzie można wskazać zależność między osobami, stanowiskami, itd. Hierarchia związana
z wiekiem jest niepodważalna dla osób z tego segmentu – ludzi starszych trzeba szanować, trzeba się ich słuchać właśnie dlatego, że są
starsi – zasługi czy pozycja społeczna nie mają tu nic do rzeczy.
• Szacunek – Wykluczeni Tradycjonaliści zwracają na jego przejawy szczególną uwagę. Uważają, że okazywanie szacunku jest wręcz
obowiązkiem osób młodszych względem osób starszych i tego też wymagają od osób, z którymi mają do czynienia – przede wszystkim
od własnych dzieci, wnuków.
• Tradycyjny podział ról – osoby te mają przekonanie, że istnieje jeden właściwy podział ról w rodzinie: mężczyzna zarabia pieniądze,
zapewniając niezbędne zasoby do tego, by rodzina mogła funkcjonować, kobieta jest przede wszystkim matką i panią domu, zajmuje się
wychowaniem dzieci i dba o to, by gospodarstwo domowe było zadbane.. Równie ważne jest przestrzeganie kontekstu społecznego, w
którym „przyszło się urodzić” – chodzi tu przede wszystkim o schematy, czyli narzucone, „właściwe” sposoby funkcjonowania,
odpowiednie dla płci czy warstwy społecznej, w których się trwa do samego końca.
• Religia – Wykluczeni Tradycjonaliści żyją w zgodzie z zasadami Kościoła Katolickiego, są osobami wierzącymi i praktykującymi, a swoje
przekonania przekazują młodszym pokoleniom. Jednak osoby z tego segmentu nie „kontemplują wiary”: nie zadają pytań, nie
zastanawiają się nad istotą samej religii. Zostali wychowani w taki sposób, by „po prostu wierzyć”, przyjmować to, co jest przekazywane i
tego się trzymają – chodzą co tydzień do kościoła, obchodzą święta, żyją w zgodzie z Dekalogiem, starają się być „dobrymi ludźmi”,
wchodząc w jasne społecznie role rodzica, pracownika, katolika.
Życiu Wykluczonych Tradycjonalistów towarzyszy przekonanie o tym, że wszystko zależy od tego, co przyniesie los. Jedyne co osoby z tego
segmentu mogą zrobić, to mu się poddać, dostosować się do okoliczności, ale nie mogą zapominać o przestrzeganiu zasad i wartości, które
stanowią niejako o ich jestestwie.
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Podejście do życia (2/4)
(NIE)ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Wykluczeni Tradycjonaliści to osoby zmęczone, znużone, raczej niezadowolone z tego, jak wygląda ich obecne życie. Powodów do narzekań
osoby z tego segmentu mają kilka:
• Sytuacja finansowa – mają poczucie, że ten aspekt życia zawiódł ich najbardziej; po wielu latach ciężkiej, bardzo często fizycznej pracy, z
której regularnie odprowadzali wymagane składki, oczekiwali emerytury, która pozwoli im egzystować na odpowiednim poziomie –
przekonanie to dodatkowo było wzmacniane obserwacją emerytów z czasów, gdy osoby z tego segmentu same pracowały, a przede
wszystkim obserwacją dochodów tych emerytów (wysokie kwoty emerytur i godny poziom życia pozwalał funkcjonować bez obaw o
jutro). Tymczasem oczekiwanie to nie zostało spełnione – emerytury są niskie, często „głodowe”, nie pozwalają na odłożenie środków
„na czarną godzinę”, o co Wykluczeni Tradycjonaliści mają pretensję: do państwa, do zmian ustrojowych, do szeroko rozumianych
„rządzących” – ogólnie „do świata”.
• Stan zdrowia – zdrowie Wykluczonych Tradycjonalistów jest w nienajlepszym stanie, co wynika z kilku czynników: podeszłego wieku,
braku odpowiedniego dbania o siebie (brak aktywności sportowej, stosunkowo mało urozmaicony styl odżywiana się, niewykonywanie
podstawowych badań profilaktycznych) oraz sytuacji finansowej (brak środków by kupować wszystkie niezbędne lekarstwa).
• Kontakty z innymi ludźmi – osoby z tego segmentu mają dosyć ograniczone kontakty z innymi ludźmi – część z nich mieszka samotnie
(po śmierci współmałżonka, po wyprowadzce dzieci), część mieszka z dziećmi, które już założyły swoje rodziny. Wykluczeni
Tradycjonaliści nie utrzymują wielu kontaktów towarzyskich – ograniczają się one do kilku znajomych, sąsiadów, zapoznanych
sprzedawców w okolicznych sklepach czy osób poznanych w różnego rodzaju instytucjach, w których zdarza im się bywać (np. pani z
okienka na poczcie, pan ze spółdzielni, itd.).
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Podejście do życia (3/4)
DO CZEGO PRZYWIĄZUJĄ WAGĘ W ŻYCIU?
• Rodzina – dla Wykluczonych Tradycjonalistów to bardzo ważny element życia; rodzina z założenia powinna się wspierać i być ze sobą „do
końca”, można w niej wskazać naturalny cykl – najpierw rodzice pomagają dzieciom, potem dzieci pomagają rodzicom, przy czym takie
działanie to nie „dobra wola”, tylko wypełnianie powinności i okazanie szacunku. Zwykle osoby z tego segmentu ostatkiem sił i funduszy
wspierają młodszych członków rodziny, bo „tak trzeba robić” (bo są – w swoich oczach – dobrymi rodzicami i dziadkami)
• Moralność i konserwatyzm – dla osób z tego segmentu ważne są wartości, które były od zawsze, których trzeba przestrzegać: bycie
katolikiem, dobrym człowiekiem, dobrym, sprawiedliwym rodzicem. To są role społeczne, których muszą przestrzegać, bo tak im
przyszło żyć, bo urodzili się w Polsce i przyjęli to, co zostało im dane. Niepotrzebne im są głębsze przemyślenia – kościół, religia, rodzina
to wartości same w sobie, które się po prostu wyznaje. Ważne dla tego segmentu jest także bycie samowystarczalnym, również pod
względem finansowym – trzeba mieć godność osobistą, dysponować pieniędzmi tak, żeby wystarczyło na cały miesiąc (należy polegać
na sobie i robić wszystko, byle tylko się nie zapożyczać). Z kolei elementem godności osobistej jest również niemówienie o pewnych
rzeczach, zwłaszcza w gronie „obcych”, poza rodziną. Świadczy to bowiem o braku szacunku, braku wychowania, o nieprzestrzeganiu
zasad, które przestrzegać trzeba, a którymi Wykluczeni Tradycjonaliści posługują się jak mapą w życiu.
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Podejście do życia (4/4)
PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI
Chociaż obecna sytuacja Wykluczonych Tradycjonalistów jest niezadowalająca, nie podejmują oni działań, które mogłyby ją zmienić na lepsze.
Wynika to z posiadanych przez nich przekonań, przyzwyczajeń i zachowań, m.in.:
• Zewnątrzsterowność – Wykluczeni Tradycjonaliści nie wierzą w odmianę własnego losu – żyją zgodnie z tym, co przyniesie im kolejny
dzień, przyjmują zarówno pozytywne wydarzenia, jak i zdarzania negatywne, których w ich życiu nie brakuje (nie wierzą w to, że są w
stanie cokolwiek zmienić, odwrócić w swoim życiu). Osoby te nie czują, aby miały jakąkolwiek „siłę sprawczą”, że mogą podejmować
decyzje, które są w stanie zmienić ich obecną sytuację – nie podejmowali decyzji praktycznie przez całe życie, poddając się temu, co było
„narzucone”: przez los, przez państwo, przez historyczne wydarzenia. Nie widzą zatem sensu i możliwości zmiany obecnej sytuacji – nie
wierzą, że podjęcie decyzji może cokolwiek zmienić, zdziałać, wywrzeć jakiś efekt.
• Obawy przed nieznanym – osoby z tego segmentu boją się tego, co ich spotka w przyszłości, niepewnie podchodzą do jutra; obawiają się
tego, co przyniesie los, ale odczuwają lęk także przed podjęciem jakiegokolwiek działania, które mogłoby coś w ich życiu zmienić – ryzyko
niepowodzenia jest dla nich zbyt duże, tym bardziej, że nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji danego czynu, a o ewentualne
niepowodzenie będą wtedy mogli mieć pretensję wyłącznie do siebie – w takiej sytuacji bezpieczniej pozostać biernym.
• Poczucie, że jest już za późno – Wykluczeni Tradycjonaliści mają przekonanie, że „na wszystko jest już za późno”: na rozwój zainteresowań,
na nawiązywanie kontaktów z innymi, na poszerzanie wiedzy, na zmianę stylu życia, zmianę wyuczonych zachowań. Osoby te uważają, że
są już „za stare” na cokolwiek, nie opłaca im się w nic angażować, bo i tak z tego nie skorzystają (i tak im się to nie „zwróci”).

Wypadkową powyższych czynników jest brak oczekiwań w stosunku do przyszłości – Wykluczeni Tradycjonaliści wychodzą z założenia,
że „co ma być, to będzie” i żyją dniem dzisiejszym, wypełniając go powtarzalnymi czynnościami, takimi jak: spacery, drobne zakupy,
wyjście na koncert czy do klubu seniora (to ostatnie zdecydowanie rzadziej – w sytuacjach, gdy inne osoby namówią Wykluczonych
Tradycjonalistów na daną aktywność, która nie wymaga poniesienia przez nich żadnych kosztów).
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Podejście do pracy i emerytury
PRACA
Wykluczeni Tradycjonaliści dobrze wspominają okres swojej pracy, mimo że często podejmowali się jej w dość trudnych warunkach: ciężka
sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, brak wykształcenia lub jego niski poziom, często młody wiek i duża rodzina, której jedna pracująca
osoba (zwykle ojciec) często nie była w stanie samodzielnie utrzymać. Z tego powodu Wykluczeni Tradycjonaliści często podejmowali taką
pracę, która była akurat „pod ręką”. Praca dla osób z tego segmentu jest ważnym elementem życia (odnosi się to do każdego człowieka) z kilku
powodów:
• Praca uszlachetnia – osoby z tego segmentu są zdania, że praca jest niezbędna człowiekowi w życiu, że czyni go „dobrym”. Uważają, że
człowiek musi pracować, bo „trzeba coś robić w życiu”, a ciężka praca (jeżeli się taka przytrafi) pozwoli na wyrobienie sobie charakteru.
• Praca zapewnia kontakt z innymi ludźmi – w tym okresie nawiązuje się wiele znajomości czy przyjaźni; obecnie tego kontaktu
Wykluczonym Tradycjonalistom brakuje.
• Praca zapewnia utrzymanie – jest źródłem dochodów, które przeznacza się na utrzymanie własnej rodziny albo wspieranie rodziców czy
młodszego rodzeństwa.
• Praca pozwala się czymś zająć – dzięki temu, że Wykluczeni Tradycjonaliści byli zatrudnieni i mieli perspektywę pracy, nie musieli
zastanawiać się nad każdym kolejnym dniem i tym, w jaki sposób i czym go „wypełnią”, co dawało pewien komfort psychiczny – niwelowało
niejako „konieczność” podejmowania decyzji dotyczących własnego życia.

EMERYTURA
Chociaż Wykluczeni Tradycjonaliści zwykle wyczekiwali przejścia na emeryturę (liczyli na spokój, godne życie), zdecydowanie nie są z niej
zadowoleni. Przyczyną zawiedzionych oczekiwań jest przede wszystkim:
• Niska emerytura – osoby z tego segmentu często muszą „kombinować”, żeby wystarczyło im pieniędzy na cały miesiąc, co wiąże się z
podejmowaniem różnego rodzaju prac dorywczych, np. statystowanie, opieka nad dziećmi (zakładając, że osobom tym uda się znaleźć
pracę, do której ich ktoś najmie oraz że podołają danej pracy „fizycznie”, że ich stan zdrowia na to pozwoli).
• Pustka w życiu – Wykluczeni Tradycjonaliści nie wiedzą co robić z każdym kolejnym dniem, czym się zająć, jak go wypełnić – tempo ich życia
stało się wolniejsze (i to oceniają pozytywnie), ale nie mają pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu (osoby z tego segmentu rzadko
mają sprecyzowane zainteresowania – ich życie i „czas wolny” obraca się niemal wyłącznie wokół domowych obowiązków).
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Podejście do życia oraz pracy i emerytury –
cytaty
Wyobrażałam sobie emeryturę, że będzie mi dużo lepiej,
dużo lżej. Zdawałam sobie sprawę, że jest to pewien etap w
życiu, jak każdy etap, ale nie myślałam, że w takim
kiepskim etapie zakończę. Pracowałam 35 lat nienagannej
pracy, bez żadnego zwolnienia lekarskiego, pełniąc dość
wysoką funkcję (…), będę miała tak niską emeryturę – na
dzień dzisiejszy mam 1200 zł. Od października może
dostanę ze 100 zł albo 200 zł więcej, bo już będę miała
wtedy 60 lat. Ale jest to przykre. (WT, 25)

Mam 63 lata, jestem na rencie. Ale jeszcze pracuję,
dorabiam sobie, po prostu żeby mieć odskocznię od tej
nudy, tak po prostu wyjść z domu. Żeby ten dzień nie był
taki monotonny. (WT, 27)

Z wiekiem i czasem to najważniejsza jest rodzina. Ja jestem
z mężem właściwie 40 lat po ślubie . Mam córkę, która jest
12 lat po ślubie. (…) Kochamy się, szanujemy, spotykamy,
niedaleko mnie mieszka. Czy oni mają jakiś problem, czy
ja, no to zawsze sobie potrafimy to w jakiś sposób
rozwiązać. (…) Kiedyś praca była ważniejsza niż rodzina,
dopiero z czasem to chyba dopiero zrozumiałam, że
rodzina. (WT, 25)

Lubiłam swoją pracę. Sam fakt, że szło się między ludzi
dawał mi satysfakcję. Kiedy musiałam zrezygnować z pracy
na rzecz dzieci, wpadłam w taką rutynę dom-zakupy-dom i
właściwie nic więcej. (…) Nie było psychicznego
odpoczynku. (WT, 26)
Kiedyś człowiek był więcej aktywny, a teraz to już tak…
Ostatnie trzy lata były ciężkie, po pracy. Najchętniej to
lubię posiedzieć w domu, posłuchać radia, coś sobie
upichcić. Na emeryturze jestem już sporo, wcześniej
pracowałam tam, gdzie była praca. Nie mam ulubionej
pracy, jestem tak nauczona, że co trzeba robić, to robię. Ja
przychodziłam do pracy, bo kazano mi coś wykonać.
Podchodziłam do tego uczciwie i rzetelnie, starałam się być
obowiązkowa. Ale nie tak, żebym się zachwycała tą pracą.
(WT, 28)
Trzeba się cieszyć tym, co się ma. To co mi sprawia radość
to dzieci, że nie ma z nimi problemów. My żyjemy w takim
kręgu rodzinnym, gdzie każdy każdemu musi podać rękę.
Takie wsparcie z drugiej strony. Poza rodziną ważne jest, by
były pieniądze, bo jak ich nie ma, to jest gorzej. (…) Ale tu
nie ma co narzekać. Trzeba się cieszyć z tego, że jest
zdrowie – i to jest najważniejsze. (WT, 26)
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Podejście do nowych technologii
Wykluczeni Tradycjonaliści, w porównaniu do pozostałych segmentów, mają najmniejszą styczność z nowoczesnymi
technologiami:
• Telefon komórkowy – sporadycznie w posiadaniu przez osoby z tego segmentu, które wykorzystują go wyłącznie do
dzwonienia. Dla Wykluczonych Tradycjonalistów telefon komórkowy działa na zasadzie telefonu stacjonarnego (czasami
ma nawet „swoje” miejsce w domu, gdzie się go zawsze odkłada), ale jest tańszy.
• Komputer i (utożsamiany z nim) Internet – osoby z tego segmentu nie mają komputera i nigdy go nie miały, rzadko która
osoba kiedykolwiek z niego korzystała. Komputer pojawia się w kontekście młodszego pokolenia – Wykluczeni
Tradycjonaliści widzą, że ich dzieci, wnuki korzystają z tego urządzenia, zdarza im się usiąść przed monitorem (gdy zostaną
posadzeni przez młodszych), ale sami trzymają się na dystans od takich sprzętów.
Χ Chłodne, zdystansowane podejście Wykluczonych Tradycjonalistów do nowych technologii wynika przede wszystkim z braku potrzeby
korzystania z tego typu urządzeń – nie widzą w nich dla siebie żadnych korzyści, radzą sobie w życiu takimi metodami i umiejętnościami,
jakimi już operują, są jakby niezależni od nowych rozwiązań, ponieważ wypracowali własny „mechanizm funkcjonowania”, którego
jakakolwiek zmiana wiązałaby się z koniecznością przestawienia się, adaptacji – a oni już tego nie chcą.
Χ Co więcej, niektóre „ogólne” zalety korzystania z nowoczesnych technologii dla tego segmentu są barierą – oszczędność czasu, którą
można zyskać, stanowi dla Wykluczonych Tradycjonalistów nie lada problem, bo „uzyskane” godziny trzeba jakoś zagospodarować,
trzeba coś wymyślić, co jest trudne, kiedy nie posiada się zainteresowań czy szerokiego kręgu znajomych.
Χ Niekiedy dzieci i wnuki zachęcają osoby z tego segmentu do tego, by nauczyły się obsługi komputera i korzystania z Internetu – spotykają
się jednak z odmową. Wykluczeni Tradycjonaliści wychodzą z założenia, że już są za starzy, że już nie warto (nie ma sensu angażować się
w taką aktywność) – nie chodzi tu o kwestię nauczenia się obsługi urządzenia, tylko o samo podejście – do szansy zyskania nowych
umiejętności osoby z tego segmentu podchodzą tak, jak do całego swojego życia, czyli biernie i bez entuzjazmu.
Wykluczeni Tradycjonaliści oceniają rozwój technologiczny pozytywnie, uważają, że jest potrzebny, ale ludziom młodym, a nie im –
to nie jest coś dla nich, oni są już na to za starzy.
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Podejście do nowych technologii –
cytaty
Mam telefon komórkowy, pierwszy telefon miałam 1
grudnia 1996 roku. (…) Jestem taką starą klientką,
niezmieniającą w ogóle Plusa. Na pierwszy telefon
namówił mnie małżonek, bo wtedy to już tak wchodziło.
(…) Nie wysyłam smsów, z moim wzrokiem to
niekoniecznie, najwyżej odbieram. A tak to dzwonię czy
oddzwaniam. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez
telefonu. (…) Komputera nie mam, małżonek ma, to jest
związane z jego pracą. Ja czasami zaglądam tam do jego
komputera, ale tylko wtedy, kiedy coś bym chciała
przeczytać, bo mężczyźni myślą, że kobiety to są takie
psuje. (WT, 25)
Ja nie wiem, czy to jest takie dobre dla dzieci. Internet też.
Ale zależy, kto się jak tym posługuje. Mnie Internet nie
interesuje, bo ja za bardzo nie potrafię posługiwać się
komputerem. (…) Komputer w domu jest. Najstarszy syn
jako pierwszy kupił komputer do domu i jest. Ja nie jestem
zwolenniczką komputerów, nie potrafię nawet dobrze go
włączyć. Czasami zerknę, jak dzieci coś robią, ale mnie to
nie interesuje. (WT, 26)
Nie chciałem mieć telefonu komórkowego, po co mi. Mają
chłopaki, dzieci – to dla nich. (…) Komputera wcale nie
używałem, nie robiłem nic. Nie kusiło w ogóle, nie
obchodzi mnie to. A ja wiem, czemu nie? Nie. Nie
obchodzi mnie komputeryzacja. (WT, 30)

Mam problemy ze wzrokiem, tak się przyplątało już.
Wzrok już jest gorszy i łzawią mi oczy i po prostu lekarz mi
zalecił, żeby raczej zrezygnować z komputera. Staram się
nie korzystać. (…) Nie korzystałem z Internetu, nie mamy
możliwości korzystania z Internetu w domu. Korzystam z
telefonu komórkowego, od 5 lat chyba mamy. (…) Te nowe
wynalazki, jak komputer, laptop, kino domowe czy
komórka, to jest bardzo duży postęp. Tego nie było. To
dobrze, tylko przyszło trochę za późno. Jak ja miałbym 30
lat i te wszystkie dobrodziejstwa, to zupełnie inaczej by
było. (WT, 27)
Nie mam telefonu komórkowego i nie miałam, nie miałam
potrzeby. Mąż miał kiedyś. Dzieci nie namawiają, bo to
koszta. Ja się wychowałam bez telefonu, jak był problem, to
się do sołtysa biegało. Z komputera też nigdy, nie chcę
komputera i Internetu. To mnie denerwuje, samo
przebieranie klawiszami mnie zniechęca. Nie mają
najbliżsi, to co ja będę miała. (WT, 28)
Internet jest wszechobecny, słyszę o tym, nieraz jak idę do
wnuków. Ja akurat nie mam. Miałam taką możliwość i
nawet poszłam na taki kurs, ale to do mnie nie trafiło. Ja już
zapomniałam, bo nie miałam tego komputera i nie mam.
Za to koleżanka ma, ale znowu niewiele umie i nie umiemy
sobie nieraz poradzić, żeby wejść w ten Internet. U mojego
syna jest ten Onet, u niej Google są. (WT, 29)
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Podejście do pieniędzy (1/2)
PIENIĄDZE W MOIM ŻYCIU
Wykluczeni Tradycjonaliści myślą o pieniądzach przede wszystkim w kontekście ich obecnego życia.
Pieniądze są dla nich środkiem umożliwiającym funkcjonowanie każdego dnia, sprostanie
codziennym obowiązkom (żywność, opłaty, naprawy, itd.) – są niezbędne do przeżycia, do
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Podejście do pieniędzy w przypadku tego segmentu ma dwa
aspekty:
• Pieniądze są wynikiem ciężkiej pracy – Wykluczeni Tradycjonaliści wiedzą, że nic się nie dostaje
za darmo, ale zdają sobie też sprawę z tego, że poświęcenie życia pracy (pracowanie dłużej, ciężej,
w większej liczbie miejsc) wcale nie gwarantuje „wielkich” pieniędzy. Przy czym osobom z tego
segmentu nie chodzi o to, żeby gromadzić finanse – chcą one jedynie tego, by wystarczało im
pieniędzy na godne życie przez cały miesiąc, do kolejnej emerytury.
• To nie jest obiekt przemyśleń – dopóki wystarcza zasobów finansowych na codzienne życie, na w
miarę dobre funkcjonowanie „od pierwszego do pierwszego”, osoby z tego segmentu nie
koncentrują się na pieniądzach. Osoby te nie mają oczekiwań, poczucia, że powinny mieć więcej
pieniędzy – ich motywacją jest to, aby nie głodować, aby godnie przeżyć każdy kolejny miesiąc.
Jednocześnie Wykluczeni Tradycjonaliści nie dążą do pomnażania czy gromadzenia zasobów
finansowych, o czym świadczy sposób dysponowania ewentualnymi nadwyżkami – nie
przeznaczają ich na poczet kolejnego miesiąca, tylko przekazują je wnukom, dzieciom. Mają
poczucie, że jest to wciąż ich obowiązek, ale myślą też o „odwróceniu ról” w rodzinie – mają
nadzieję, że gdy przyjdą trudniejsze czasy i przestaną być samowystarczalni, to dzieci ich wesprą,
pomogą im – zgodnie z tym, jak zostały wychowane.

Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.

ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE
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Podejście do pieniędzy (2/2)
WYOBRAŻENIA O PIENIĄDZACH
Zupełnie inaczej Wykluczeni Tradycjonaliści myślą o „większych” pieniądzach, które dla nich
zaczynają się już od kwoty 3 tys. zł miesięcznie – to coś, co „rozwiązuje ręce”, dzięki takim
zasobom człowiek może już podejmować decyzje, może dokonywać wyborów. Jednak takie
pieniądze są niemożliwe do zdobycia w świecie, w którym żyją Wykluczeni Tradycjonaliści – to
dla nich czysta abstrakcja.
W postrzeganiu osób z tego segmentu „wielkie” sumy dają ich posiadaczowi niewyobrażalne,
„magiczne” wręcz właściwości, np.:
• Wolność, swoboda – osoby z tego segmentu wierzą, że pieniądze sprawiają, iż życie jest
łatwiejsze, lżejsze, a problemy dnia codziennego przestają mieć tak naprawdę znaczenie, bo
„wszystko da się załatwić”, więc w każdej sytuacji można sobie poradzić.
• Luksus – Wykluczeni Tradycjonaliści są zdania, że duże pieniądze służą spełnianiu marzeń,
zachcianek, realizowaniu pasji, gromadzeniu dóbr.
• Kontrola – osoby z tego segmentu są przekonane, że odpowiednia ilość pieniędzy daje
możliwość większego wpływu na własne życie, kierowania nim. Według nich człowiek bez
pieniędzy (czyli oni sami) nie ma odpowiedniej „mocy”, by decydować o tym, w jaki sposób
funkcjonuje – nie mając odpowiednich zasobów jest się skazanym na los, natomiast
posiadając je „uzyskuje się” kontrolę nad swoim życiem.

WOLNOŚĆ

LUKSUS

KONTROLA
Zdjęcia zamieszczone na tym slajdzie pochodzą z kolaży wykonanych przez respondentów.
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Zarządzanie pieniędzmi
Wykluczeni Tradycjonaliści zarządzają pieniędzmi w sposób przemyślany – muszą nimi gospodarować tak, aby za emeryturę/rentę
przeżyć cały miesiąc. Jakąkolwiek nadwyżkę (jeśli taka się pojawi) przekazują dzieciom lub wnukom.

PENSJA/
EMERYTURA/
RENTA

OPŁATY

ŻYCIE, ZAKUPY,
NAPRAWY…

KOLEJNY MIESIĄC
• Kontrola pieniędzy – przez to,
że emerytura/renta jest niska
(700-1200 zł), a zwykle nie ma
dodatkowego wsparcia
finansowego, trzeba się liczyć
dosłownie z każdym groszem.

• Zasady – Wykluczeni Tradycjonaliści w pierwszej
kolejności dokonują opłat za użytkowane przez
siebie media, usługi, itd. (prąd, gaz, telefon).
Wynika to z ich ogólnego podejścia – skoro się
korzysta, to trzeba zapłacić, inaczej „nie przystoi”
szanującej się, dorosłej, odpowiedzialnej osobie.
• Przezorność – osoby z tego segmentu przykładają
wagę do tego, by mieć pokwitowanie dokonania
opłaty, żeby w przyszłości nie było problemów,
mogących przysporzyć kolejnych wydatków. Często
osobiście dokonują płatności, żeby mieć pewność,
że wszystko jest tak, jak powinno być.
• Unikanie opłat manipulacyjnych – Wykluczeni
Tradycjonaliści płacą tam, gdzie jest mniejsza
prowizja, np. gaz w gazowni. Dojazd do
odpowiednich instytucji nie jest dla nich kosztem:
często nie płacą za komunikację miejską
(odpowiedni wiek), a dodatkowo zajmują sobie czas
w ciągu dnia, którego zagospodarowanie byłoby
problemem.

• Codzienny rytuał – dla Wykluczonych
Tradycjonalistów codzienne zakupy to
sposób na wypełnienie dnia, a także
zapewnienie kontaktów z innymi ludźmi.
• Małe zakupy – osoby te nie mają potrzeby
kupować większych ilości jedzenia – często
mieszkają sami lub ze współmałżonkiem.
Dodatkowo, codziennie mogą kupić sobie
coś innego, co stanowi urozmaicenie
sposobu odżywiania się. A poza tym,
większych zakupów po prostu nie byliby w
stanie donieść do domu.
• Wybór sklepu – osoby z tego segmentu
mają świadomość tego, że w
supermarketach ceny są niższe niż w
sklepach osiedlowych, jednak – jeśli mają
zakupy z supermarketu, to zwykle robią je
im dzieci, a potem dostarczają je do domu
(ponieważ są to ciężkie produkty, głównie
chemia).
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Podejście do pieniędzmi i zarządzanie
pieniędzmi – cytaty
Kupujemy różne rzeczy za pieniądze, kupujemy napoje,
takie różne. Pieniądze też odgrywają ważną rolę, trzeba je
umiejętnie wydawać, żeby nie popaść w nie wiadomo jakie
sprawy. Pieniądze są ważne, bo łatwiej jest żyć, ma się ten
komfort psychiczny. (…) Dużo łatwiej jest pod każdym
względem, bo to nie chodzi tylko o samo pożywienie, ale
opłaty, jakieś przyjemności, wszystko jest związane z
pieniążkami. (WT, 25)
Wydaje mi się, że miarą sukcesu człowieka jest to, że
dorobił się on czegoś własnymi rękami, pracując. Ja np.
cieszę się z tego, że mam mieszkanie, umeblowane,
nieważne jak, ale mam na czym spać, mam co dać
dzieciom jeść. Dla mnie to jest wielki sukces. (…)
Sukcesem dla każdego jest to, co osiągnął w życiu ciężką
pracą. Ja nie pracowałam, mąż ciężko pracował, po to,
abyśmy mieli za co żyć. Trzeba było się z tym pogodzić, ja
wychowywałam dzieci. (WT, 26)
Pieniądze są potrzebne do życia, po co więcej? Co, składać
je? Ściany kleić nimi? Nie ma sensu. Jak na życie wystarczy,
to kwiat boży, ojej. Zdrowie ważniejsze jak pieniądze. Jak
zdrowie jest, to i pieniądz będzie, coś się zarobi, coś się
wykombinuje. (WT, 30)

Pieniądze są ważne – nie ma pieniędzy, nie ma leków. Jak
pieniędzy nie ma, to wielu rzeczy ubywa. Bardzo dużo
pieniędzy to taka niewyobrażalna sytuacja. Jakbym miała
więcej pieniędzy, to bym sobie pojechała na jakąś
rehabilitację , bo teraz to się czeka, jakieś pisma trzeba
załatwiać. (…) Wydałabym jeszcze pieniądze na jedzenie,
zamiast kosteczki do zupy to kawałeczek mięsa. (WT, 28)

Pieniądze dają zadowolenie i szczęśliwość. Człowiek jest
szczęśliwy, że ma to, co chce. O tych pieniądzach to tylko
pomarzyć można. Lat przybywa, a nie można się nigdzie
dorobić. Jakbym miała więcej pieniędzy, to byłabym
bardziej szczęśliwa. (WT, 29)

Pieniądze muszą być, bo wiadomo, człowiek pracuje, to jest
obowiązkiem każdego człowieka, żeby pracować. A za tę
pracę człowiek dostaje wynagrodzenie. No i za to
wynagrodzenie może ewentualnie sukcesywnie się
dorabiać. Pieniądze pozwalają zapewnić podstawowy byt, a
jeszcze sobie można na coś pozwolić, gdzieś wyjechać.
(WT, 27)
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Posiadanie konta bankowego – motywy i
bariery (technika projekcyjna „Portret”)
Wykluczeni Tradycjonaliści nie widzą żadnych korzyści z posiadania konta bankowego, ani na poziomie racjonalnym, ani na poziomie
emocjonalnym. Chociaż postrzegają posiadaczy konta jako osoby dobrze sytuowane, zadowolone z życia, dbające o rodzinę, to właśnie przez
ich sytuację materialną to jest coś „poza zasięgiem” – nie ma wiary w to, że kiedykolwiek dojdzie się do takiego „wyższego standardu”. Na
dodatek u osób z tego segmentu pojawiają się bariery związane z posiadaniem konta – przede wszystkim chodzi o słabą sytuację materialną,
ale także o postrzeganie konta jako coś dodatkowego, ułatwienie, które im w życiu nie pomoże (to coś dla młodych, dla nich to po prostu
zawracanie głowy).

POSTRZEGANIE
NIEPOSIADACZA
KONTA BANKOWEGO
Smutek, przygnębienie, skromność; spokój,
rodzinność
Fizyczna, męcząca praca albo (częściej) renta lub
emerytura; wszystko przesłania słaba sytuacja
materialna – konieczność stałego nadzorowania
wydatków
Zajmowanie się domem
Dlaczego nie posiadają konta?
• Brak kontaktu z gotówką (brak możliwości
planowania wydatków, rozłożenia sobie pieniędzy
„na kupki”)
• Bardzo słaba sytuacja finansowa
• Brak potrzeby (można poradzić sobie bez tego – to
„fanaberia”, zawracanie głowy)

POSTRZEGANIE
POSIADACZA
KONTA BANKOWEGO

OSOBOWOŚĆ

Towarzyskość, rodzinność; zadbanie, elegancja,
dbanie o siebie i członków rodziny; wścibskość, brak
liczenia się z innymi (spoza rodziny); stanowczość

PRACA

Emerytura, wcześniej praca, która sprawiała
przyjemność; dobra sytuacja materialna, wyższy
standard życia

CZAS WOLNY

Poza domem, w towarzystwie innych, aktywność

DLACZEGO POSIADA LUB
NIE POSIADA KONTA

Dlaczego posiadają konto?
• Wygoda (korzystanie wtedy, kiedy potrzeba)
• Korzystanie z szerokiej gamy produktów
finansowych
• Bardzo dobra sytuacja materialna

Zaprezentowane zdjęcia są wybranymi przez respondentów (z puli zdjęć) fotografiami, odzwierciedlającymi ich wyobrażenia na temat osoby, która
posiada konto bankowe oraz osoby, która nie posiada konta bankowego.
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(Nie)posiadanie konta bankowego
(1/4)
Konto w
banku
średnia

Większość Wykluczonych Tradycjonalistów nie posiada konta
bankowego, jak również nie widzi potrzeby ani korzyści wynikających z
jego założenia. Wynika to z barier, które można podzielić na trzy
kategorie:

PRZEKONANIA O
KONTACH

POSTAWA WOBEC
BANKÓW

63%

17%

Dane pochodzące z raportu z badania
przeprowadzonego dla NBP w kwietniu
2012

KOSZTY
PSYCHOLOGICZNE
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(Nie)posiadanie konta bankowego
(2/4)
PRZEKONANIA O
KONTACH
• Konto jest za drogie – Wykluczeni Tradycjonaliści są przekonani, że za konto osobiste trzeba płacić. Uważają, że płaci się nie tylko za
transakcje czy za wydanie karty, ale także za utrzymanie konta. Osoby z tego segmentu odrzucają opłatę nawet w wysokości 5 zł – jest
to dla nich za drogo, tym bardziej, że muszą się liczyć z każdą wydaną złotówką, by przeżyć cały miesiąc i nie musieć się zapożyczać.
Jednak na informację o braku kosztów za prowadzenie konta (0 zł) reagują podejrzliwie – sądzą, że musi być w tym jakiś „haczyk”, bo to
jest niemożliwe, by bankowi się opłacała taka oferta („bo przecież bank też musi zarabiać”, chociażby na pensje swoich pracowników).
• Nie wszyscy mogą mieć konto – część osób z tego segmentu jest zdania, że konto osobiste mogą posiadać tylko osoby lepiej
sytuowane, ponieważ banki na pewno ustalają dolny limit miesięcznych dochodów, od których możliwe jest założenie konta. Większość
z nich jest przekonana, że taki limit to 2 tys. zł, co zdecydowanie przekracza wysokość ich emerytur czy rent. Ponadto, dla Wykluczonych
Tradycjonalistów niejasne pozostają warunki utrzymania środków na koncie – czy po wpłynięciu środków muszą one pozostać na
koncie, jeśli tak, to jak długo, itd. (np. konieczność utrzymania pełni środków przez 2 tyg. lub posiadanie przez cały czas na koncie kwoty
min. 2 tys. zł).
• Trudny do wyobrażenia system zarządzania pieniędzmi – Wykluczeni Tradycjonaliści wypracowali sobie efektywny system zarządzania
pieniędzmi, który sprawdza się praktycznie w każdej sytuacji – otrzymują emeryturę, dokonują koniecznych opłat, a pozostałymi
pieniędzmi gospodarują tak, by wystarczyło im do końca miesiąca. Mają przy tym cały czas nadzór nad swoimi wydatkami, mogą w
każdej chwili sprawdzić, ile gotówki im jeszcze zostało i dostosować się do nieprzewidzianych sytuacji. Decydując się na posiadanie
konta, osoby z tego segmentu z własnej woli musiałyby zrezygnować z wypracowanego systemu zarządzania pieniędzmi, co obniżyłoby
ich poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Dodatkowo, w sytuacji korzystania z konta wydłuża się droga obrotu pieniądzem –
trzeba iść do banku i wypłacić emeryturę, którą i tak Wykluczeni Tradycjonaliści będą trzymać w domu.
Zmiana błędnych przekonań nie wystarczy – dla Wykluczonych Tradycjonalistów założenie konta nie ma żadnych zalet (znają
inne sposoby opłat rachunków bez prowizji, po uiszczeniu opłat i dokonaniu zakupów i tak by nie mieli czego na nim trzymać),
natomiast ma podstawową wadę – wymaga od nich zrezygnowania ze skutecznego systemu zarządzania pieniędzmi, który
wypracowywali i do którego przyzwyczaili się korzystając z niego przez całe życie.
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(Nie)posiadanie konta bankowego
(3/4)
POSTAWA WOBEC
BANKÓW
Wykluczeni Tradycjonaliści do banków pochodzą z dystansem. Główne cechy przypisywane bankom przez osoby z tego segmentu to:
• Nastawienie na zysk – w opinii Wykluczonych Tradycjonalistów bank nie jest instytucją charytatywną – jego celem jest zarobek, stąd
ogromne oprocentowania kredytów i pożyczek, opłaty za konto, za przelewy.
• Biurokracja – osoby z tego segmentu są przekonane, że z interesownością banków wiąże się też forma przedstawianych przez nie
umów – urzędniczy, niezrozumiały język, mały druk, gwiazdki, kruczki, haczyki – wszystko, byle tylko „naciągnąć” klienta.
• Bezwzględna korporacja – dla Wykluczonych Tradycjonalistów bank to ogromna instytucja, z którą (w przypadku ewentualnych
problemów) pojedyncza osoba nie ma szans wygrać. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest trzymanie się od banków – w
miarę możliwości – jak najdalej.
• Niejasne zasady – osoby z tego segmentu mają silne przekonanie, że bank zarabia na swoich klientach, „żeruje” na nich, jednak nie
jest do końca jasne, w jaki sposób obraca zdobytymi pieniędzmi. Ale Wykluczeni Tradycjonaliści nie poszukują informacji, które
mogłyby im przybliżyć to zagadnienie – wychodzą po prostu z założenia, że odbywa się to za pomocą „machlojek”, „przekrętów”, itd.,
w wyniku których to klient jest zawsze stratny.
• Niepewność utrzymania się na rynku – chociaż Wykluczeni Tradycjonaliści nie za bardzo rozumieją mechanizmy kryzysu światowego,
to w wyniku nagłaśniania go od dłuższego czasu przez media są przekonani o jego grozie i nieuchronności. Osoby z tego segmentu
mają poczucie, że w obecnych czasach niepewne są zwłaszcza banki z zagranicznym kapitałem, które nie dość, że mogą szybciej
zbankrutować, to są mniej uczciwe niż banki posiadające państwowy kapitał (stawiany za wzór w tej kwestii jest bank PKO BP).

Bank nie jest wiarygodną instytucją dla Wykluczonych Tradycjonalistów – powierzenie mu pieniędzy wiąże się z dużym ryzykiem,
na który nie mogą sobie pozwolić (to jedyne środki, jakimi osoby z tego segmentu dysponują).
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(Nie)posiadanie konta bankowego
(4/4)
KOSZTY
PSYCHOLOGICZNE
• Zdecydowanie najważniejszy koszt dla tego segmentu to koszt psychologiczny – koszt zmiany: przyzwyczajeń, nastawień, postaw oraz
utrata poczucia bezpieczeństwa i pewności. Pozostałe koszty (nauka obsługi bankomatu, wizyty w placówkach) są często wyolbrzymiane
– mówi się o nich, by jeszcze bardziej umocnić się w swoich dotychczasowych przekonaniach.
• Aby zdecydować się na konto bankowe i (w dalszej perspektywie) z niego korzystać, Wykluczeni Tradycjonaliści muszą ponieść szereg
kosztów, przede wszystkim psychicznych, takich jak:
• Zaufanie bankowi – osoby z tego segmentu „z założenia” nie ufają bankom, podchodzą do nich z dystansem. Zdecydowanie się
na konto osobiste byłoby zaprzeczeniem dotychczasowej postawie wobec tych instytucji – to podjęcie ryzyka i „zdrada” własnych
przekonań (silnie nasyconych emocjonalnie), z którą nie wiążą się żadne korzyści.
• Zmiana systemu zarządzania pieniądzem – Wykluczeni Tradycjonaliści są przekonani, że korzystając z konta bankowego będą
zmuszeni do prowadzenia „księgowości”, gdyż tylko w ten sposób będą mogli kontrolować wydatki. Jest to dla nich dodatkowe
utrudnienie, które nie do końca wiadomo, jak „obejść” w inny sposób. Wyciąg z konta czy informacja o saldzie nie wystarczy – oni
potrzebują bieżącego monitoringu stanu finansów. Nie chcą sobie utrudniać, komplikować wypracowanych systemów kontroli i
zarządzania finansami.
• Zrozumienie sensu obrotu bezgotówkowego – Wykluczeni Tradycjonaliści nigdy się nie zastanawiali nad takim zagadnieniem.
Przez całe życie posługiwali się gotówką i to rozwiązanie w ich przypadku się sprawdziło. Dodatkowo uważają, że są już za starzy
na jakiekolwiek zmiany, nowości, udogodnienia.
• „Porzucenie” kultu gotówki – dla osób z tego segmentu gotówka to jedyne prawdziwe pieniądze – rezygnacja z nich na rzecz
„plastikowych pieniędzy” to nic innego, jak zaprzeczenie tego, w co od zawsze wierzyli.
• Zdobycie potrzebnych umiejętności (obsługa bankomatu, korzystanie z karty płatniczej, wizyty w placówkach) jest wtórne – Wyuczeni
Tradycjonaliści może i byliby w stanie nauczyć się tych rzeczy (mimo że pojawiają się przeszkody w postaci pogorszenia wzroku, trudności
w samodzielnym poruszaniu się – to najstarszy segment), ale nie widzą w tym sensu.
Konieczne do poniesienia koszty wiążą się z całkowitą reorganizacją ich systemu przekonań, budowanego i wzmacnianego latami
doświadczeń – a kiedy nie widać sensu (brak korzyści) i nie ma motywacji („jestem już za stary”) wydaje się to niemożliwe.
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(Nie)posiadanie konta bankowego –
cytaty
Nie mam konta. Miałam kiedyś, ale zlikwidowałam. Jak
miałam firmę to było konto, bo przychodziły pieniążki na
moje konto, wiadomo, żeby było mi łatwiej. (…) U mnie by
wpływała tylko emerytura i jak mam za nią płacić 7 zł za
miesiąc i drugie tyle za kartę, a właściwie nie robię żadnych
operacji, to jest 15 zł miesięcznie, to bez sensu. (WT, 25)
Nie posiadam konta w banku i nigdy nie posiadałam. Ja
nigdy jako takich dochodów nie miałam. Kiedy
zarabiałam, to jeszcze właściwie nie było kont bankowych.
Zawsze się dostawało pieniądze do ręki, przywykłam do
tego, bo w ten sposób wiem, co dostaję, muszę je
przeliczyć. Trzeba się nacieszyć tymi marnymi groszami, a
nie, że wpłyną do banku i jak potrzebuję tyle, to idę i biorę
tyle. Ja muszę mieć posortowane: to jest na to, to mogę
sobie odłożyć. Cieszy oko ta kupka ostatnio odłożona, a w
banku się tych pieniędzy nie widzi. (WT, 26)

Nie mam konta w banku. Z taką sumą 700 zł konto w
banku? Żeby konto opłacało się mieć, to trzeba mieć ze 3
tys. zł. Za posiadanie konta to na pewno trzeba płacić, jak
za gaz i prąd. Ja to bym chciała, żeby w ogóle nie było
opłat. Jak oni obracają moje pieniądze, to dlaczego mają
dodatkowo sobie coś naliczać? (WT, 28)

Pieniądze trzymam w domu. Kiedyś się zastanawiałem, bo
znajomi mówili, że można pieniądze trzymać w banku, że
są lokaty. Ja mówię, że tak, ale przecież żeby założyć te
lokaty, to trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby to inwestować.
U mnie zawsze 15-tego listonosz przychodzi i zostawia,
także ja jestem zadowolony, bo te pieniądze mam w domu i
mogę sobie od razu je podzielić: na to, na to, na opłaty. W
banku to ja bym się trochę bał po prostu. A zresztą nie
mam tak dużych dochodów, nie wiem, czy bank by się
zgodził na trzymanie tam. (WT, 27)

Konto to nie, już na emeryturze to się nie posiada. Kiedyś
to się na malucha zbierało, to się uzbierało, na książeczkę
oszczędnościową odkładaliśmy. (…) Jakbym miała 2 tys. zł,
to bym sobie założyła konto. A jak ja mam około 1 tys. zł,
to co to jest? 2 tys. zł to można sobie nawet parę groszy
odłożyć. U mnie to się nie opłaci. A jak ma się jeszcze takie
dwie ssawki, takich dwóch wnuków… (WT, 29)
Syn tłumaczył mi kiedyś, że po co pieniądze mają leżeć w
domu, skoro może sobie odłożyć i jakiś procent mu urośnie.
Mówię mu: procent ci urośnie, później ci zabiorą, opłata za
prowadzenie rachunku i po przeliczeniu po pół roku, to
właściwie to, co zyskasz, to i tak ci zabiorą. (WT, 26)
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(Nie)posiadanie i (nie)korzystanie z
karty płatniczej – cytaty
Z kartą jest prawdopodobne, że kupowałabym więcej. Bo
nakładę tego, zapłacę i nie odczuję, że zapłaciłam. A tutaj
ja mam 30 zł, zapłaciłam 15 zł, to wiem, że kurcze, mam
tylko 15 zł. Jest to jakaś samodyscyplina. W moim
gospodarowaniu muszę tak liczyć. A moja koleżanka ma
kartę, to sobie zrobiła jakiś debet-siebet. I potem bierze
pożyczkę, jak jej zabraknie. To ja nie będę jeździć na tych
minusach. (WT, 29)

Karta to nie, nie. Żadne tam PINy, nie. Jak z komputerem –
nie. (WT, 28)

Jak gdzieś idę, coś kupuję to muszę więcej wziąć
[pieniędzy]. Jak wyjeżdżam na wczasy to muszę wziąć
pieniądze, niestety. Moja koleżanka bierze kartę. Dla mnie
wzięcie tych pieniędzy nie jest niebezpieczne. Bo mogę tak
schować, że nikt nie znajdzie. A gdybym miała taką kartę,
to bym musiała cały czas pilnować, czy jej nie zgubiłam,
czy nikt nie ukradł. (WT, 29)

Ja płacę gotówką. Jak widzę, że ktoś płaci kartą, to mnie to
denerwuje, bo to czas. Człowiek musi stać, a to tam ten kod
musi wybić, kasjerka czeka, aż jej się ta kasa otworzy. To
trochę denerwuje człowieka. I to przecież robią zakupy za
20 zł, to żeby płacić kartą za tak małe kwoty… (WT, 27)

Syn wyciskał numerki z mojej karty, nie ja. Ja poszedłem
pod bankomat, ale nie wiedziałem jak, nie wycisnąłem. Syn
pokazał, że trzeba kartę wsadzić, że trzeba numer i
wszystko wybić. Samemu by mi to nie wyszło, nie wiem,
pogubiłbym się. Kartę trzeba wsadzić, jeszcze pamiętać ten
numer, te cyferki wycisnąć tymi klawiszami w
bankomacie… (WT, 30)

Jak z mężem remontowaliśmy, to dużo większych rzeczy
się kupowało, to wtedy płaciliśmy kartą. Ale to on bardziej.
(WT, 29)
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Poziom zaawansowania
bezgotówkowego
Zdecydowana większość Wycofanych Tradycjonalistów obecnie nie korzysta z żadnego poziomu zaawansowania bezgotówkowego.

BRAK KONTA BANKOWEGO (0)

Część Wycofanych Tradycjonalistów posiadała konto bankowe w
przeszłości – niemal w każdym przypadku było to spowodowane
sytuacją zewnętrzną (wymóg pracodawcy). Często jednak decydowali
się na jego zamknięcie po przejściu na emeryturę – nie widzieli
żadnych korzyści z dalszego korzystania z tego typu produktu, nie byli
też już do tego przymuszeni.

Pozostałe poziomy zaawansowania bezgotówkowego są „poza
zasięgiem” Wykluczonych Tradycjonalistów – nawet jeśli mają z nimi
styczność dzięki młodszemu pokoleniu (dzieci płacące kartą, robiące
przelewy przez Internet), nie wykazują nimi żadnego zainteresowania,
nie chcą ich zrozumieć ani uczyć się ich. Poza tym mają „braki” w
podstawowych umiejętnościach związanych z obrotem
bezgotówkowym (płatność kartą, obsługa bankomatu, komputera,
Internetu), których nie chcą uzupełnić – silne przekonanie, że to już nie
dla nich, że takie udogodnienia są wyłącznie dla młodych.
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Kontakt z instytucjami finansowymi
Wykluczeni Tradycjonaliści starają się nie korzystać z usług bankowych, o ile nie zaistnieje taka potrzeba i nie da się jej obejść w inny
sposób. Sytuacje kontaktu z instytucjami finansowymi dla osób z tego segmentu to:

OPŁATY W
BANKU

POŻYCZKI,
KREDYTY

Wykluczeni Tradycjonaliści płacą rachunki w banku wtedy, gdy nie ponoszą za
to żadnych dodatkowych opłat – najczęściej jest to płatność za mieszkanie
dokonywana w banku, z którym spółdzielnia ma podpisaną umowę.

RATY
Sporadycznie osoby z tego segmentu pożyczają pieniądze od banku – zwykle
wtedy, gdy nie mają osoby, która może ich wesprzeć finansowo albo gdy nie
chcą czy wstydzą się poprosić o pomoc (zgodnie z ich przekonaniem, kłopoty
finansowe to temat „tabu”, który powinien pozostać wewnątrz rodziny czy
gospodarstwa domowego).
Po wzięciu kredytu czy pożyczki Wykluczeni Tradycjonaliści spłacają dług
najszybciej jak mogą, chociaż czasami bank to utrudnia (określone umową
wartości spłaty). Motywacją szybkiej spłaty są nie tyle odsetki, co chęć
odzyskania spokoju psychicznego i poczucia niezależności oraz przekonanie, że
„dług należy oddać” (jedna z zasad, których trzeba przestrzegać w życiu).
Wybór banku często jest przypadkowy – osoby z tego segmentu wchodzą do
placówki położonej blisko ich miejsca zamieszkania i decydują się na nią, jeśli
zostaną „właściwie” obsłużone – z szacunkiem należnym starszej osobie, z
pełną uwagą pracownika – wtedy oprocentowanie jest kwestią mniej istotną
(mają świadomość różnic w oprocentowaniach między poszczególnymi
bankami, ale – przy zadowalającej obsłudze – są w stanie przystać na
niekoniecznie najbardziej korzystną ofertę).

Czasami, jako alternatywa dla
pożyczki gotówkowej czy
niewielkiego kredytu,
Wykluczeni Tradycjonaliści
decydują się na zakupy na raty
– dotyczy to zwłaszcza
sprzętów domowych (AGD –
wymiana starego lub
zepsutego urządzenia) lub
remontu domu czy
mieszkania.
Są to jednak rzadkie sytuacje –
wtedy, kiedy zakupu albo
remontu po prostu nie można
odłożyć na później.
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Kontakt z instytucjami finansowymi –
cytaty
Mam taki punkt kasowy, gdzie się pieniądze wpłaca i w
ciągu 48 godzin przechodzą na konto. Nigdy się nie
zawiodłam na tym, jestem z tego zadowolona. Nie
wpłacam w banku, bo raz, że bym płaciła, a gdybym miała
swoje konto, to bym płaciła jeszcze więcej. A że ma się tyle,
ile się ma, mam czas, to dlaczego mam nie skorzystać z
tego, żeby się ubrać, wyjść, popłacić, nie siedzieć w domu?
(WT, 25)

Od kredytów i pożyczek trzymam się z daleka. Może z 40
lat temu kupiłam sobie fotelik albo kanapę – jako
nastolatka, chciałam mieć coś nowego. Mogłabym przy
ratach płacić 50 zł miesięcznie, ale nie 200-300 zł. Nie
mogę sobie na to pozwolić. Jestem na tyle odpowiedzialna,
że wiem, że nie mogę sobie na to pozwolić. (WT, 28)
Z bankami mi się kojarzy wyciąganie z ludzi kasy, bo jak
się weźmie kredyt, to niestety odsetki są. Więc dziękuję,
postoję. Ale jeżeli się nie zaciągnie kredytu na coś, co
potrzebne jest, to niewiele rzeczy można kupić. Chociaż
teraz jest o tyle lepiej, że można sobie z nimi negocjować,
np. oprocentowanie, to już jest ważne. (WT, 25)

Ja osobiście strasznie nie lubię takich pożyczek i do dziś nie
biorę. Jakbym wzięła 1 tys. zł to trzeba by po 100 zł płacić,
to by mnie brakło. Jakbym miała nadmiar to mogę brać
pożyczkę. Ale jak mam tak na styk, to nie. To jest nie dla
mnie, za nerwowa jestem na te sprawy i koniec. Chociaż
moje koleżanki biorą. (WT, 29)

Nie jest ważne, czy bank mi weźmie jakąś większą
prowizję, czy mniejszą. Bo jeżeli potrzebuję pieniędzy na
„już”, to też muszę z tego skorzystać. Czyli jakiś komfort
też banki dają. (WT, 26)

Gdyby okazało się, że trzeba założyć konto, żeby wpłacać
pieniądze, to byłoby bardzo nieładnie. Bo tak to ja czekam na
listonosza i od razu mogę coś robić z tymi pieniędzmi. Nie
wiedziałabym tak, kiedy ta emerytura się pojawi, musiałabym
chodzić do banku – to by było niewygodne. (…) Jak listonosz
przynosi, to można pogadać, a jak w okienku się załatwia, to
czuje się człowiek taki bezimienny, traktują go bezpłciowo.
Nie ma takiej serdeczności. (WT, 28)
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II. PORÓWNANIE SEGMENTÓW
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Poziom zaawansowania bezgotówkowego
– porównanie segmentów
Analizowane segmenty zdecydowanie różnią się poziomem ubankowienia. Na najwyższym poziomie zaawansowania bezgotówkowego
znajdują się Ubankowieni Optymiści (w większości bezproblemowo korzystający z bankowości elektronicznej i płatności przez Internet), z
kolei najniżej wśród porównywanych segmentów plasują się Wykluczeni Tradycjonaliści (którzy zwykle nie posiadają nawet konta
bankowego).

Wykluczeni Tradycjonaliści

Bierni Materialiści
Rodzinni Niematerialiści
Znużeni Życiem

Ubankowieni Optymiści
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Stosunek do pieniędzy –
porównanie segmentów
Różnice w podejściu do pieniędzy między poszczególnymi segmentami na dwóch wymiarach: ważności (mało ważne i bardzo ważne) oraz
funkcjonalności (środek do celu oraz cel sam w sobie).

ŚRODEK DO CELU

Ubankowieni
Optymiści

Rodzinni
Niematerialiści

Wykluczeni
Tradycjonaliści

MAŁO WAŻNE

BARDZO WAŻNE

Znużeni
Życiem
Bierni
Materialiści

CEL SAM W SOBIE
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Korzystanie z produktów finansowych
– porównanie segmentów
Poszczególne segmenty różnią się zarówno ilością posiadanych produktów finansowych, jak i ich charakterem (np. lokaty a kredyty).

Ubankowieni
Optymiści

Znużeni Życiem

Bierni
Materialiści

Rodzinni
Niematerialiści

Wykluczeni
Tradycjonaliści

LOKATY, KONTA
OSZCZĘDNOŚCIOWE

LOKATY, KONTA
OSZCZĘDNOŚCIOWE

POŻYCZKI,
KREDYTY

LOKATY, KONTA
OSZCZĘDNOŚCIOWE

RATY

RATY

RATY

OPŁATY W
BANKU

OPŁATY W
BANKU

OPŁATY W
BANKU

KARTY
KREDYTOWE

POŻYCZKI,
KREDYTY

POŻYCZKI,
KREDYTY

POŻYCZKI,
KREDYTY

OPŁATY W
BANKU
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Stosunek do banków –
porównanie segmentów

„ZAAWANSOWANE”
MYŚLENIE O BANKACH

Poszczególne segmenty różnią się podejściem do banków – Wykluczeni Tradycjonaliści i
Bierni Materialiści myślą o bankach jako o pośredniku między ZUSem/pracodawcą i nimi,
tam przede wszystkim odbierają emeryturę. Z kolei Ubankowieni Optymiści (jako jedyni)
dostrzegają znaczenie banków m.in. w gospodarce.

TRZECI POZIOM –
BANK MA WPŁYW NA GOSPODARKĘ

Ubankowieni Optymiści

DRUGI POZIOM –
BANK JEST WSPARCIEM
(UŁATWIA ŻYCIE, UMOŻLIWIA
REALIZACJĘ MARZEŃ)

Znużeni Życiem

PIERWSZY POZIOM –
BANK PRZEKAZUJE
EMERYTURĘ / PENSJĘ
„PODSTAWOWE”
MYŚLENIE O BANKACH

Rodzinni Niematerialiści
Bierni Materialiści

Wykluczeni Tradycjonaliści
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III. PODSUMOWANIE, WNIOSKI,
REKOMENDACJE
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Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Podsumowanie wyników
• Osoby powyżej 55 roku życia w Polsce mają mniejszy stopień zaawansowania
bezgotówkowego niż młodsi Polacy. Ponadto poziom zaawansowania zmniejsza się z
wiekiem, zdecydowanie najniższy jest u osób najstarszych.
• Większość osób powyżej 55 roku życia osiągnęło pierwszy stopień zaawansowania
bezgotówkowego (posiadanie konta), jednak cały czas wiele z tych osób jest na
minimalnym poziomie zaawansowania bezgotówkowego, ponieważ zaraz po otrzymaniu
wpłaty na konto (pensja, emerytura, renta) wypłacają wszystkie pieniądze i dalej
posługują się już tylko gotówką.
• Czynniki demograficzne, jak wiek czy wykształcenie mają wpływ na poziom korzystania z
obrotu bezgotówkowego (młodsze i bardziej wykształcone osoby więcej), to jednak
zdecydowanie silniejszy wpływ mają czynniki o charakterze psychologicznym, jak
postawy wobec banków i kult gotówki. Osoby o większym poziomie zaufania wobec
banków (która jest czymś innym niż naiwność i podatność na nieuczciwe oferty) oraz
większej wiedzy finansowej są bardziej otwarte wobec obrotu bezgotówkowego.
Natomiast tzw. kult gotówki (czyli miłość do fizycznego pieniądza) są czynnikiem
hamującym akceptację obrotu bezgotówkowego (szczególnie korzystania z kart).

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
•

Osoby powyżej 55 roku życia nie stanowią jednorodnej grupy, a tym co je różnicuje nie
są tylko zmienne demograficzne (jak wiek, wykształcenie, sytuacja materialna) ale
również czynniki o charakterze psychologicznym, jak: potrzeby, wartości, styl życia,
optymizm życiowy. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono 5 podgrup
(segmentów) wśród Polaków powyżej 55 roku życia: Ubankowieni Optymiści, Znużeni
Życiem, Bierni Materialiści, Rodzinni Niematerialiści, Wykluczeni Tradycjonaliści.

Rekomendacje
• Przy prowadzaniu działań nastawionych na ubankowienie osób powyżej 55 roku życia
należy uwzględnić specyfikę tej grupy, jej różnorodność tej grupy oraz poziomu
zaawansowania bezgotówkowego.
• Specyfika osób powyżej 55 roku życia wymaga przygotowywania materiałów
informacyjnych o następujących cechach:
–
–
–

Duże czcionki
Mało jednolitego tekstu, dużo śródtytułów, krótkie podrozdziały (tak aby nie było nużące, nie nudziło)
Stosunkowo prosty, niespecjalistyczny język (tematyka finansowa nie jest lubiana i nie budzi
zainteresowania)

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Rekomendacje (c.d.)
• Ponieważ grupa życia nie jest grupą jednorodną (segmenty), z tego względu nie
należy tworzyć jednego komunikatu do wszystkich osób z tej grupy, ale
dostosowywać strategię i komunikaty do potrzeb i wartości wybranej grupy
docelowej (np. inne do Rodzinnych Niematerialistów, inne do Biernych
Materialistów). Każda z tych grup ma inne bariery przed obrotem
bezgotówkowym, więc również oddziaływania powinny być dostosowane do
tych barier.
• Strategie i konkretne działania powinny być również dostosowane do poziomu
ubankowienia. Ze względu na specyfikę barier powiązanych z każdym poziomem
ubankowienia (inne w przypadku nieposiadania konta, inne w przypadku
niekorzystania z kart lub konta internetowego) oddziaływania należy
dostosować do każdego z nich uwzględniając równocześnie specyfikę
psychograficzną zdefiniowanej grupy docelowej.

Jak mówić do poszczególnych segmentów?

NIŻSZY POZIOM UBANKOWIENIA

Nie należy traktować wszystkich seniorów jednakowo, zróżnicować komunikację w zależności od poziomu
‚’
zaawansowania bezgotówkowego
odbiorców
W.T.

• Pokonać barierę przed kontaktem z bankiem:
• Podstawowa edukacja – wytłumaczenie jak działa bank, jakie korzyści mogą uzyskać
• Zbudować zaufanie do banków – pokazać, że bank może się nimi zaopiekować
• Mówić prostym językiem, obrazkowo

B.M.

• Uświadomić, że usługi bankowe są kierowanie nie tylko do bogatych ludzi
• Wskazać indywidualne korzyści wynikające z transakcji bezgotówkowych (dopasowanie do ich
możliwości finansowych); oszczędność dla państwa nie stanowi argumentu
• Może przemówić do nich brak opłat za prowadzenie konta oraz ułatwienie kontroli wydatków (przez
informacje o stanie konta)

R.N.

• Kierować komunikację nie tylko do nich, ale także do ich dzieci – to z ich zdaniem najbardziej się
liczą i najbardziej im ufają
• Podkreślać powszechność wykonywania transakcji bezgotówkowych oraz aprobatę społeczną tego
typu płatności
• Wykorzystanie ubankowionych przedstawicieli segmentu jako przykłady
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Jak mówić do poszczególnych segmentów?

WYŻSZY POZIOM UBANKOWIENIA

Z.Ż

U.O.

• Podkreślać prestiż wynikający z wykorzystywania zaawansowanych form transakcji
bezgotówkowych
• Wskazać ile mogą zyskać rezygnując z tradycyjnych form płatności (bezpieczeństwo, pieniądze
nie tracą na wartości)

• Najmniejsza konieczność przełamywania barier
• Nie informować o podstawowych zasadach działania banków (oni od lat to wiedzą), dawać
konkretne informacje odnośnie nowych produktów i płynących z nich korzyści
• Zachęcać, aby propagowali swoje podejście do finansów wśród rodziny i znajomych –
wykorzystanie jako ambasadorów
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