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Zmiany w wydatkach na kieszonkowe w polskich gospodarstwach 
domowych 

Streszczenie

W artykule skoncentrowano uwagę na wydatkach związanych z kieszonko-
wym, a także na różnicach w tych wydatkach w zależności od typu gospodarstw 
domowych. Celem artykułu jest zatem identyfikacja i ocena zmian wydatków na 
kieszonkowe w gospodarstwach domowych. Materiał źródłowy stanowiły indy-
widualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych w latach 2000-2016. 
Metodą badawczą była analiza wariancji. Wykazano znaczące zmiany w poziomie 
i udziale wydatków na kieszonkowe w gospodarstwach domowych różnych typów.
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Pieniądz kieszonkowy sprawia, że dzieci czują się niezależne i jest jednym z pierwszych 
sposobów, dzięki któremu dzieci mogą nauczyć się podstaw zarządzania pieniędzmi - umie-
jętności, których zdecydowanie potrzebują do życia. Kieszonkowe może pomóc dzieciom 
w odczuciu, że są ważnymi członkami rodziny, ponieważ otrzymują część rodzinnych pie-
niędzy na wydatki. Głównym motywem dawania dzieciom kieszonkowego powinna być 
chęć nauczenia ich zarządzania pieniędzmi, gdy są jeszcze młode i rodzice mogą nimi kiero-
wać. Wskazuje się (Sadeghi i in. 2015), że wielu młodych ludzi nie posiada wiedzy na temat 
zarządzania finansami, a przecież umiejętność taka wiąże się z długoterminowym planowa-
niem i przyszłym bezpieczeństwem finansowym. Uczenie dzieci zarządzania pieniędzmi 
przygotowuje je do realiów finansowych, z którymi mierzą się gospodarki poszczególnych 
państw. 

W wielu badaniach (Kim, La Taillade, Kim 2011; Webley, Nyhus 2006) dowiedziono, że 
rodzice odgrywają kluczową rolę w finansowej socjalizacji swoich dzieci. Jorgensen i Salva 
(2010) – duńscy badacze - zasugerowali, że socjalizacja finansowa dzieci odbywa się przez 
obserwację praktyk finansowych ich rodziców, wskazówki otrzymane od rodziców, a tak-
że przez ich własne doświadczenie z wydatkowanymi pieniędzmi. Podobnego zdania są 
Polacy. Według ponad połowy ankietowanych (58%) – zgodnie z badaniami BGŻOptima – 
dobre wzorce w zakresie zarządzania swoimi finansami, dzieci powinny wynieść z dobrych 
przyzwyczajeń w domu i z przykładu rodziców, a według 1/3 respondentów z możliwości 
dysponowania swoimi pieniędzmi (Polak… 2016, s. 16). Wypłacanie kieszonkowego jest 
okazją do rozmowy z dziećmi o finansach, i tak 28% ankietowanych rodziców podejmuje 
taką rozmowę (Polak… 2016, s. 18). Najwięcej rozmów o pieniądzach pojawia się nato-
miast podczas wspólnych zakupów (56%) i przy okazji dużego wydatku dla dziecka (40%). 
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Z badań Furnham i Milner (2017, s. 1226) wynikło, że grupa społeczna i płeć rodziców oraz 
ich orientacja religijna i polityczna są głównymi wyznacznikami socjalizacji finansowej 
dzieci przy okazji dawania kieszonkowego.

Na kieszonkowe warto też spojrzeć od strony marketingu. Już w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku marketerzy postrzegali dzieci jako lukratywny rynek docelowy 
(McNeal 1992). Dzieci bowiem otrzymują kieszonkowe, które przeznaczają niejednokrotnie 
na konsumpcję, poza tym wpływają na decyzje zakupowe podejmowane przez rodziców, 
a także w przyszłości to one staną się dorosłymi konsumentami (Higgins, Silva, Parada 
2016) i to nawyki nabyte w dzieciństwie będą po części wpływać na zachowania konsump-
cyjne. Z badań (Dzieci… 2010) wynika, że 61% dzieci wydaje swoje pieniądze na słodycze, 
37% na napoje, a 27% na gazety i czasopisma. Zdarzają się też przypadki lokowania kie-
szonkowego na przykład w papierosy (Perelman i in. 2015). 

W artykule skoncentrowano uwagę na zmianach wydatków związanych z kieszonko-
wym w czasie oraz według typów gospodarstw domowych. Celem artykułu jest zatem iden-
tyfikacja i ocena zmian wydatków na kieszonkowe w różnych typach polskich gospodarstw 
domowych.

Źródła danych i metodyka badania

Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw do-
mowych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2006 i 2015. Zbiory danych GUS obej-
mowały w 2006 roku – 37 508 przypadków, a w 2015 roku – 37 148 przypadków. 

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego, kieszonkowe to taki rodzaj wydat-
ków, które są przeznaczone na konsumpcję, ale nie można wyszczególnić na zakup jakich 
towarów i usług zostały przeznaczone (Metodologia… 2011, s. 108).

Metodę badawczą stanowiła jednoczynnikowa analiza wariancji. Pozwala ona porówny-
wać więcej niż dwa typy gospodarstw domowych wydzielone przez kategorię jednej zmien-
nej oraz umożliwia rozpoznanie zarówno wpływu poszczególnych czynników, jak i inte-
rakcji między nimi (Słaby 2006). Zmienną zależną był poziom wydatków na kieszonkowe, 
a zmiennymi niezależnymi były charakterystyki określające cechy społeczno-demograficz-
ne gospodarstwa domowego oraz lokalizację gospodarstwa domowego.

Ideą metody wariancji jest porównywanie rozproszenia, czyli wariancji zmiennej zależ-
nej w analizowanych typach wydzielonych ze względu na wartości zmiennych niezależnych 
(Aczel 2000). Całkowita zmienność wyników przeprowadzonej analizy oznacza sumę kwa-
dratów odchyleń poszczególnych wyników od średniej ogólnej (Wątroba 2002).

W analizie wariancji dochodzi do podziału całkowitej zmienności wyników analizy na 
dwa składniki, które odpowiadają (Rozmus 2009) zmienności międzygrupowej (spowo-
dowanej oddziaływaniem poziomów czynnika eksperymentalnego) oraz zmienności we-
wnątrzgrupowej (spowodowanej występowaniem błędu eksperymentalnego). 

handel_wew_4-1-2018.indd   292 13.08.2018   12:24:54



MARLENA PIEKUT 293

W analizie wariancji przyjmuje się dwa założenia. Po pierwsze, zmienna zależna powin-
na podlegać rozkładowi normalnemu w obrębie grup. Jednak test F (Fischera-Snedecora) 
jest dość odporny na odchylenia od normalności, a gdy liczebność jest wystarczająco duża, 
wówczas odchylenia od rozkładu normalnego nie mają znaczenia ze względu na centralne 
twierdzenie graniczne, według którego rozkład średnich z próby zmierza do rozkładu nor-
malnego, niezależnie od rozkładu zmiennej w badanej populacji (Wątroba 2004). Po drugie, 
stosowalność analizy wariancji zakłada, iż wariancje w obrębie różnych grup układu są so-
bie równe (założenie jednorodności wariancji). Na naruszenie tego założenie statystyka F 
jest również w dużym stopniu odporna. 

Wydatki na kieszonkowe w Polsce

W latach 2000-2016 poziom wydatków na kieszonkowe w polskich gospodar-
stwach domowych wzrósł ponad trzyipółkrotnie kształtując się od 5,03 zł do 17,81 zł, 
podczas gdy poziom wydatków ogółem uległ zwiększeniu o blisko 0,9%. W badaniach 
BGŻOptima wykazano, że wartość statystycznego kieszonkowego w 2016 roku wyniosła 
ponad 61 zł (Polak… 2016, s. 17). Wyższy poziom wydatków na kieszonkowe w przywo-
łanych badaniach nie dziwi, gdyż w badaniach GUS średnia wyliczana jest na podstawie 
wszystkich gospodarstw domowych, także tych w których nie ponoszone są wydatki na  
ten cel. 

Wykres 1
Poziom (w PLN) i udział (w %) wydatków na kieszonkowe w wydatkach ogółem 
w polskich gospodarstwach domowych w latach 2000-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych… (2007; 2017). 
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Poziom wydatków na kieszonkowe do roku 2012 sukcesywnie wzrastał, po czym w la-
tach 2013-2014 uległ obniżeniu. W latach 2015-2016 zaobserwowano wzrost poziomu wy-
datków na kieszonkowe. W badaniach CBOS wykazano, że pieniądze z Programu Rodzina 
500+ w 16% gospodarstw domowych przyczyniły się do podjęcia decyzji o zwiększeniu lub 
rozpoczęciu dawania dziecku kieszonkowego (Korzystanie z… 2016, s. 12).

Wzrostowi uległ też udział wydatków na kieszonkowe w wydatkach ogółem w polskich 
gospodarstwach domowych. W 2000 roku wspomniany udział stanowił nieco ponad 0,8% 
wydatków ogółem, podczas gdy szesnaście lat później wynosił ponad 1,6%. Wzrost udziału 
wydatków na kieszonkowe w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych może 
być konsekwencją polepszającej się sytuacji materialnej polskich rodzin.

Z badań przeprowadzonych przez BGŻOptima w 2016 roku wynika, iż dzieciom w wie-
ku od 6. do 18. roku życia 42% ankietowanych regularnie wypłacało kieszonkowe (Polak… 
2016, s. 16). Z kolei w badaniach CBOS z 2013 roku zaznaczono, iż kieszonkowe otrzy-
mywało 2/3 młodzieży w wieku od 18. do 24. roku życia i 17% osób w grupie starszej 
(Falęcka 2013, s. 5). Co ciekawe, w badaniach BGŻOptima (Polak… 2016, s. 17) wskaza-
no, iż na skłonność do wypłaty kieszonkowego nie wpływa zasobność materialna rodzica. 
Dowiedziono bowiem, że regularnie wypłaca pieniądze dzieciom 57% badanych zarabia-
jących poniżej 1000 zł netto miesięcznie i jedynie 28% ankietowanych z grupy najbardziej 
zamożnych, czyli zarabiających powyżej 10 000 zł netto miesięcznie. Poziom kieszonkowe-
go był tym wyższy, im starsze było dziecko (Dzieci… 2010). W badaniach zagranicznych 
(Furnham, Milner 2017; Lewis Scott 2000; Barnet-Verzat, Wolff 2008) wykazano jednak, 
że dochód rodziców, status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego wpływa na 
zachowania finansowe w taki sposób, że w gospodarstwach o mniejszych dochodach wyka-
zywana była większa troska o finansową socjalizację potomstwa.

Wydatki na kieszonkowe według typów gospodarstw domowych

W dalszej części opracowania przedstawiono zmiany w poziomie i udziale wydatków na 
kieszonkowe w 2015 roku, w porównaniu z 2006 rokiem, w zależności od takich charak-
terystyk gospodarstwa domowego, jak: miejsce lokalizacji gospodarstwa domowego, grupa 
społeczno-ekonomiczna gospodarstwa domowego, faza cyklu życia rodziny oraz poziom wy-
kształcenia głowy gospodarstwa domowego. Poziom wydatków na kieszonkowe istotnie sta-
tystycznie (p<0,005) różnił się w typach gospodarstw domowych wyróżnionych ze względu 
na klasę miejscowości zamieszkania, grupę społeczno-ekonomiczną gospodarstwa domowe-
go, fazę cyklu życia rodziny oraz poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. 

Miejsce lokalizacji gospodarstwa domowego

W latach 2006-2015 poziom wydatków na kieszonkowe w zależności od miejsca loka-
lizacji gospodarstwa domowego zwiększył się najwięcej w wiejskich gospodarstwach do-
mowych − ponad dwuipółkrotnie oraz w gospodarstwach zlokalizowanych w miastach  
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od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców i poniżej 20 tys. mieszkańców – ponad dwukrotnie. 
Najmniejszy wzrost poziomu wydatków zaobserwowano w wielkomiejskich gospodarstwach 
domowych, tj. o około 26%. Zauważono, że w 2006 roku większym poziomem wydatków na 
kieszonkowe odznaczały się miejskie gospodarstwa domowe w stosunku do wiejskich, pod-
czas gdy w 2015 roku wydatki na kieszonkowe w wiejskich gospodarstwach domowych były 
większe lub równe poziomowi wydatków miejskich gospodarstw domowych.

W strukturze wydatków ogółem w wiejskich gospodarstwach domowych odnotowano 
największy wzrost udziału wydatków na kieszonkowe, tj. z 1,3% wydatków ogółem w 2006 
roku do 2,2% wydatków ogółem w 2015 roku (por. tabela 1). 

Tabela 1
Poziom (zł) i udział (%) wydatków na kieszonkowe w polskich gospodarstwach 
domowych w latach 2006 i 2015 według klasy miejscowości zamieszkania    

Wyszczególnienie Poziom wydatków 
(w PLN)

Udział wydatków 
(w %)

Klasa miejscowości zamieszkania 2006 2015 2006 2015

Miasta 500 tys. mieszkańców i więcej 9,25 11,63 0,8 0,7
Miasta 200-500 tys. mieszkańców 10,15 15,54 1,1 1,2
Miasta 100-200 tys. mieszkańców 9,62 19,94 1,2 1,7
Miasta 20-100 tys. mieszkańców 9,91 15,74 1,3 1,4
Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców 8,54 17,72 1,2 1,7
Wieś 7,94 19,95 1,3 2,2
Ogółem 8,91 17,45 1,2 1,6

Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych 
za lata 2006 i 2015.

Grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstwa domowego

W latach 2006-2015 poziom wydatków na kieszonkowe w zależności od grupy społeczno-
-ekonomicznej gospodarstwa domowego zwiększył się najbardziej w gospodarstwach domo-
wych rolników (ponad 2,7-krotnie) oraz pracowników na stanowiskach robotniczych (około 
2,4-krotnie). O ile w 2006 roku największym poziomem wydatków na kieszonkowe cechowa-
ły się gospodarstwa domowe pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pracujących na 
własny rachunek, o tyle w 2015 roku najwyższy poziom rzeczonych wydatków odnotowano 
w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach robotniczych i rolników. 

W gospodarstwach domowych rolników i pracowników na stanowiskach robotniczych 
odnotowano też największy wzrost udziału wydatków na kieszonkowe w strukturze wydat-
ków ogółem, tj. o 0,9 p.p. w gospodarstwach pracowników na stanowiskach robotniczych 
i o 1,3 p.p. w gospodarstwach rolników (por. tabela 2). 
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Tabela 2
Poziom (w PLN) i udział (w %) wydatków na kieszonkowe w polskich gospodarstwach 
domowych w latach 2006 i 2015 według grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstwa 
domowego  

Wyszczególnienie Poziom wydatków 
(w PLN)

Udział wydatków 
(w %)

Grupa społeczno-ekonomiczna 2006 2015 2006 2015

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 9,30 22,15 1,7 2,6
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 12,28 19,76 1,2 1,4
Rolnicy 7,39 20,01 1,3 2,6
Pracujący na własny rachunek 10,42 15,57 1,1 1,2
Emeryci 7,21 11,36 0,8 0,9
Renciści 5,96 8,03 0,9 0,8
Utrzymujący się ze świadczeń społecznych 3,35 3,44 0,8 0,5
Utrzymujący się z pozostałych niezarobkowych źródeł 2,03 2,60 0,3 0,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Faza cyklu życia gospodarstwa domowego

Faza cyklu życia rodziny to kolejna zmienna istotnie statystycznie różnicująca poziom 
wydatków na kieszonkowe w polskich gospodarstwach domowych. Poziom wydatków na 
kieszonkowe największemu wzrostowi uległ w gospodarstwach domowych z I fazy, a na-
stępnie z IV fazy. Wydatki na kieszonkowe w 2006 roku największe odnotowano w gospo-
darstwach domowych z V i IV fazy, natomiast w 2015 roku IV, V oraz I fazy.

Tabela 3
Poziom (w PLN) i udział (w %) wydatków na kieszonkowe w polskich gospodarstwach 
domowych w latach 2006 i 2015 według fazy cyklu życia gospodarstwa domowego

Wyszczególnienie Poziom wydatków 
(w PLN)

Udział wydatków 
(w %)

Faza cyklu życia gospodarstwa domowego 2006 2015 2006 2015

Osoby, małżeństwa młode (I faza) 1,48 20,49 0,1 1,2
Rodziny z dziećmi przedszkolnymi (II faza) 2,52 7,31 0,4 0,7
Rodziny z dziećmi szkolnymi (III faza) 4,69 9,94 0,8 1,1
Rodziny z młodzieżą kształcącą się (IV faza) 10,34 35,13 1,8 3,9
Osoby, małżeństwa starsze, aktywne zawodowo (V faza) 17,64 21,54 1,9 1,7
Osoby, małżeństwa starsze, nieaktywne zawodowo (VI faza) 5,04 7,05 0,5 0,6

Źródło: jak w tabeli 1.
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Największy wzrost wydatków na kieszonkowe w strukturze wydatków ogółem w la-
tach 2006-2015 odnotowano w gospodarstwach osób młodych oraz małżeństw z młodzieżą 
kształcącą się, czyli z I i IV fazy cyklu życia rodziny (por. tabela 3).

Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego

Wykształcenie głowy domu istotnie statystycznie różnicuje poziom wydatków na kie-
szonkowe. Największy wzrost poziomu wydatków na kieszonkowe zaobserwowano w go-
spodarstwach domowych, w których głowa domu legitymowała się relatywnie niższym 
poziomem wykształcenia. W gospodarstwach domowych prowadzonych przez osoby z gim-
nazjalnym i niższym poziomem wykształcenia poziom wydatków na kieszonkowe w latach 
2006-2015 wzrósł dwuipółkrotnie. W gospodarstwach domowych, w których głowa domu 
legitymowała się zasadniczym zawodowym poziomem wykształcenia omawiane wydatki 
wzrosły ponad dwukrotnie. Wzrósł też udział wydatków na kieszonkowe w wydatkach ogó-
łem, najwięcej w gospodarstwach domowych z głowami domu posiadającymi zasadnicze 
zawodowe wykształcenie, tj. z 0,5% wydatków ogółem do 2,4% wydatków ogółem oraz 
w gospodarstwach osób z najniższym poziomem wykształcenia (wykształcenie gimnazjalne 
lub niższe), tj. z 0,3% do 1,8% (por. tabela 4). 

Tabela 4
Poziom (w PLN) i udział (w %) wydatków na kieszonkowe w polskich gospodarstwach 
domowych w latach 2006 i 2015 według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego 

Wyszczególnienie Poziom wydatków
(w PLN)

Udział wydatków
(w %)

Poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego 2006 2015 2006 2015

Gimnazjalne i niższe 5,55 13,90 0,3 1,8
Zasadnicze zawodowe 9,89 20,54 0,5 2,4
Średnie zawodowe 8,93 16,55 0,4 1,4
Średnie ogólnokształcące 8,03 15,96 0,3 1,0
Wyższe 11,48 17,45 0,3 1,6

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie 

W latach 2000-2016 wydatki na kieszonkowe zyskały na znaczeniu w wydatkach ogó-
łem w polskich gospodarstwach domowych. Wzrost odsetka wydatków na kieszonkowe 
w strukturze wydatków może świadczyć o większych możliwościach finansowych w pol-
skich gospodarstwach domowych, ale także o coraz większej chęci zaspokojenia potrzeb 
dzieci w zakresie dysponowania przez nie własnymi pieniędzmi. 
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W latach 2006-2015 największy wzrost wydatków na kieszonkowe nastąpił w typach 
gospodarstw domowych ze statystycznie niższymi dochodami na osobę, to jest w gospo-
darstwach domowych zlokalizowanych na wsiach, w gospodarstwach, w których głowa 
domu legitymowała się zasadniczym zawodowym poziomem wykształcenia oraz w takich 
grupach społeczno-ekonomicznych, jak pracownicy na stanowiskach robotniczych i rolnicy. 
W wymienionych typach gospodarstw domowych wydatki na kieszonkowe w 2015 roku 
osiągnęły najwyższe poziomy, podczas gdy w 2006 roku to w gospodarstwach domowych 
osób pracujących na własny rachunek oraz legitymujących się wyższym poziomem wy-
kształcenia wydatki na kieszonkowe były największe. Fakty te mogą świadczyć o efekcie 
naśladownictwa członków gospodarstw domowych o niższym statusie poziomu konsumpcji 
członków gospodarstw domowych posiadających wyższy status społeczny. 

Wzrost znaczenia wydatków na kieszonkowe powinien wiązać się z socjalizacją finan-
sową młodego pokolenia. Z analiz innych badaczy wynikło, że to rodzice w największym 
stopniu wpływają na socjalizację finansową swoich dzieci, dlatego też w gestii Państwa 
oraz instytucji finansowych powinno być podnoszenie świadomości zarówno dorosłych, jak 
i młodych Polaków − szczególnie w tych grupach, w których w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił największy wzrost wydatków na kieszonkowe − w zakresie technik właściwego 
dysponowania finansami osobistymi. 
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Changes in Spending on Pocket Money in Polish Households 

Summary

The article focuses on spending on pocket money. There were also differences 
in these expenditures depending on the type of Polish households. The aim of the 
article was to identify and evaluate changes in spending on pocket money in house-
holds. The source material was individual data from household budget surveys in 
2000-2016. An analysis of variance was the research method. Significant changes 
in the level and share of spending on pocket money in households were noted.

Key words: household, expenditure, consumption, pocket money.

JEL codes: D12, D14, E21

Изменения в расходах на карманные деньги в польских 
домохозяйствах 

Резюме

В статье сосредоточили внимание на расходах, связанных с карманными 
деньгами, а также на отличиях в этих расходах в зависимости от типа домо-
хозяйств. Следовательно, цель статьи – выявить и оценить изменения в рас-
ходах на карманные деньги в домохозяйствах. Исходный материал представ-
ляли собой индивидуальные данные из обследования семейных бюджетов 
в 2000-2016 гг. Исследовательским методом был анализ дисперсии. Указали 
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значительные изменения в уровне и доле расходов на карманные деньги в до-
мохозяйствах разных типов.

Ключевые слова: домохозяйство, расходы, потребление, карманные деньги.
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