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Szanowni Państwo,

grudzień i  przypadający na ten miesiąc okres świąteczno-noworoczny to jeden 
z najbardziej wymagających finansowo momentów w roku. Zakupy, wyjazdy, spo-
tkania to z jednej strony duża pokusa, aby pozwolić sobie na nieco więcej niż przez 
cały rok, zaś z drugiej wzmożone wydatki w naszym domowym budżecie powinny 
być rozsądnie zaplanowane i nie ulegające atmosferze przedświątecznej gorączki. 

Kiedy cztery lata temu jako Związek Banków Polskich zapytaliśmy Polaków o to jakie 
wydatki planują w związku z  organizacją świąt, aż 45% pytanych podkreślało, że 
nie wie ile przeznaczy na bożonarodzeniowe zakupy. Dziś sytuacja pod tym wzglę-
dem wygląda o wiele lepiej – jak wynika z badań przeprowadzonych na przełomie 
listopada i  grudnia 2018 r.,  jedynie 6% badanych odpowiedziało, iż trudno jest 
im oszacować tegoroczne wydatki. Jest to niewątpliwie pozytywny sygnał, mogący 
świadczyć o naszej racjonalnej postawie i potrzebie kontynuacji szerokich działań 
edukacyjnych w zakresie oszczędzania, planowania budżetu czy odpowiedzialnego 
korzystania z  dodatkowego finansowania w  postaci kredytów. Co więcej, ponad 
połowa zapytanych Polaków podkreśla, że nie zamierza wydać na przygotowania 
więcej niż 500 zł. Nie możemy jednak zapomnieć, iż odpowiedzi ankietowanych 
mają charakter deklaratywny, bowiem bankowcy zapytani przez ZBP o średnią war-
tość kredytu udzielanego w okresie świątecznym wskazują, że blisko połowa z nich 
(ponad 48%) przekracza kwotę 4000 zł. 

W tegorocznym opracowaniu zapytaliśmy również m.in. o preferowane formy płat-
ności za świąteczne zakupy, a także o wiedzę dotyczące postepowania w przypad-
ku utraty karty płatniczej. Czas przedświątecznej gorączki jest bowiem związany 
z wzmożonym ryzykiem kradzieży lub utraty nie tylko gotówki, ale także właśnie kart 
płatniczych. Stąd też należy  po pierwsze zachowywać szczególną ostrożność, za-
równo przy płaceniu w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, a w przypadku 
utraty karty lub dokumentów tożsamości o szybkim ich zastrzeżeniu.

Życząc ciekawej lektury niniejszego opracowania, jako Związek Banków Polskich 
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku.

Związek Banków Polskich

Wstęp
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5 kluczowych danych
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54% 
Polaków deklaruje, 
że nie wyda więcej 
niż 500 zł 
na organizację świąt

40%
Polaków w wieku 

45-54 lata 
zamierza 

wydać na święta 
powyżej 500 zł, 

ale nie więcej 
niż 1000 zł

14%
Polaków deklaruje 
chęć skorzystania 
z dodatkowego 
finansowania 
przy organizacji świąt

63%
Polaków 

nie oszczędzało 
z myślą 

o świątecznych 
wydatkach

26%
Jedynie co czwarty 
Polak deklaruje, 
że za prezenty 
zapłaci głównie gotówką

48%
ankietowanych bankowców wskazuje, 
że średnia kwota kredytu udzielanego 

w okresie świątecznym przewyższa 4000 zł
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Święta

Wydajemy raczej ze zdrowym rozsądkiem

Jak wynika z badań zrealizowanych w listopadzie 2018 na zlecenie Związku Banków Pol-
skich ponad połowa Polaków wyda mniej niż 500 zł na organizacje tegorocznych świąt 
Bożego Narodzenia. Ponad 80% ankietowanych nie wyda zaś więcej niż 1000 zł. Świad-
czyć to może o dość racjonalnej postawie Polaków przy gorączce świątecznych zakupów 
– na to przynajmniej wskazują deklaracje respondentów. Niemal co trzeci z nas na przy-
gotowanie się do tej okazji przeznaczy od 301 zł do 500 zł, a jedynie 3% Polaków wyda 
przed Bożym Narodzeniem ponad 2000 zł. Symboliczne wydatki na poziomie poniżej 
100 zł deklaruje 5% badanych.

Coraz częściej planujemy nasz budżet

W podobnym badaniu zrealizowanym przez Związek Banków Polskich w 2014 roku aż 
45% badanych wskazało, iż nie wie dokładnie ile przeznaczy na święta. Mimo, iż tego-

Poniżej 100 zł

Nie wiem/
trudno powiedzieć

Powyżej 2000 zł1001–2000 zł

501–1000 zł

301–500 zł 101–300 zł

Ile zamierza 
Pan(i) w sumie 

przeznaczyć 
na tegoroczne święta 
Bożego Narodzenia 

(nie licząc prezentów)?

3%

6%

5%

20%29%

27%

10%
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roczne badanie realizowane było w zbliżonym okresie to jedynie 6% badanych wskazało, 
że nie zaplanowało świątecznego budżetu. Niewątpliwie jest to dobry sygnał, podkreśla-
jący, iż coraz częściej świadomie myślimy o naszych wydatkach. Tak jak i przed czterema 
laty największą grupę stanowią osoby, które zamierzają na przygotowania przeznaczyć 
kwotę w przedziale 301-500 zł. W ciągu czterech ostatnich lat szybko wzrosła natomiast 
liczba osób wydających nieco więcej, w  przedziale 501-1000 zł. Obecnie taki budżet 
przewidziało aż 27% badanych podczas gdy w  2014 roku takiej odpowiedzi udzieliło 
jedynie 9% badanych.

Z wiekiem wydajemy coraz więcej, ale do czasu!

Jak wynika z badań wraz z wiekiem wzrasta koszt organizacji świąt. Największy budżet 
planują osoby w wieku 35-44.  Prawie 20% z nich wyda na tegoroczne święta Bożego 
Narodzenia ponad 1000 zł, z czego co trzeci wyda nawet ponad 2000 zł (6%). Niespełna 
40% Polaków w  wieku 45-54 lata zamierza przeznaczyć na Boże Narodzenie od 501 
do 1000 zł. Młodzi ludzie w nieznaczny sposób dokładają się finansowo do organizacji 

40% osób 
młodych w wieku 18–24 lata 
planuje przeznaczyć
na święta mniej niż 300 zł

40% Polaków
w wieku 

45–54 lat
zamierza wydać

na święta
501–1000 zł

Osoby 
35-44 lat
wydają
na święta
najwięcej
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świąt. Największy odsetek osób, które na święta planują przeznaczyć mniej niż 100 zł do-
tyczy właśnie osób w przedziale 18-24 – taki budżet zadeklarowało 12% młodych. Ponad 
40% osób w tym wieku nie przeznaczy na święta więcej niż 300 zł. Jak wskazują badania 
wzrost wydatków wraz z wiekiem ma jednak swoje granice. Osoby w wieku 55-69 lat 
zamierzają przeznaczyć nieco mniej niż osoby w średnim wieku, a ponad 54% z nich nie 
zamierza wydać więcej niż 500 zł. 

Nie tylko symboliczne prezenty

Jedynie co dziesiąty Polak wręcza wyłącznie symboliczne prezenty nie wydając na nie wię-
cej niż 100 zł. Jak wynika z przeprowadzonych badań prawie co trzeci Polak planuje prze-
znaczyć w tym roku na świąteczne prezenty od 301 do 500 zł. Budżet na podarunki ma 
jednak swoje granice. Ponad 85% Polaków nie wyda więcej niż 1000 zł, a jedynie 2% wyda 
ponad 2000 zł

Ile zamierza Pan(i) przeznaczyć łącznie na wszystkie prezenty?

101–300 zł 301–500 zł 501–1000 zł

23% 
30% 

23% 
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Mniej więcej tyle samo

Ponad połowa Polaków zgadza się, iż w tym roku na święta wydadzą mniej więcej tyle 
samo pieniędzy co w ubiegłych latach. Co piąty pytany wskazuje, że na święta wyda 
nieznacznie więcej niż w ubiegłych latach. Może to być skutkiem wysokiego wzrostu 
średniego wynagrodzenia na przestrzeni ostatniego roku. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w  sektorze przedsię-
biorstw we wrześniu 2018  r. wyniosło 4771,86 zł co oznacza wzrost o 6,7% rok do 
roku. Mniej na przygotowanie tegorocznych świąt zamierza wydać jedynie około 15% 
pytanych.

Za prezenty głównie kartą

Polacy za świąteczne zakupy w zdecydowanej większości zapłacą swoimi kartami (53%), 
których, jak wskazują dane Narodowego Banku Polskiego na koniec II kwartału 2018 roku 
w polskich portfelach znajduje się już ponad 40 mln. Aż 82% z nich to karty zbliżeniowe. 
Coraz częściej za zakupy płacimy także przy użyciu urządzeń mobilnych oraz z wykorzysta-
niem płatności BLIK. Z samego tylko BLIK-a w trzecim kwartale tego roku klienci korzystali 
średnio 264 tys. razy dziennie, a w rekordowym dniu – aż 281 tys. razy. Jednak jak wskazują 
ankietowani ta forma płatności nie jest jeszcze aż tak powszechna - jedynie 1% badanych 
zamierza za świąteczne zakupy płacić głównie telefonem. Wciąż znacznie bardziej popu-
larne jest płacenie gotówką – co czwarty pytany właśnie tak zamierza zapłacić za swoje 
bożonarodzeniowe wydatki.
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Samowystarczalni

86% Polaków nie zamierza korzystać z dodatkowego finansowania przy organizacji świąt. 
Dodatkowej pomocy natomiast szukamy najczęściej w banku lub u rodziny. Wspomaga-
jąc się finansowo korzystamy głównie z karty kredytowej (37%) oraz rodzinnej pożyczki 
(32%). Niespełna 30% ankietowanych zamierza skorzystać z dodatkowego finansowania 
w postaci kredytu w banku lub pożyczki w firmie pożyczkowej, z czego z usług banku sko-
rzystamy częściej. Jak wskazują ankietowani finansowo wspomagamy się nie więcej niż do 
kwoty 1500 zł, z czego aż 44% pożyczy nie więcej niż 500 zł.

53% 26% 

32% 

43% 44% 9% 

20% 9% 37% 

1% 17% 
Jakim środkiem płatniczym planuje Pan{i:} płacić za prezenty świąteczne?
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z banku

Pożyczka 
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Najczęściej o oszczędzaniu myśli… student!

Co ciekawe pomimo, iż większość z nas nie zadłuża się na święta to także nie oszczędzamy 
z wyprzedzeniem. Jak wskazują badania prawie 63% pytanych nie oszczędzała wcześniej 
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Nie, nie 
oszczędzał(a/e)m

Tak, 
do 500 zł

Tak,
501–1500 zł

Tak,
powyżej 1500 zł

63% 27% 7% 3% 

Młodzi 18–24 
oszczędzają 
najczęściej

42%

Osoby 
w wieku 25-34 

oszczędzają 
najrzadziej

64%
nie oszczędza

10

Raport 2018

Źródło: Badanie Instytut Badań Pollster na zlecenie ZBP, listopad 2018 r.

Źródło: Badanie Instytut Badań Pollster na zlecenie ZBP, listopad 2018 r.

Źródło: Badanie Instytut Badań Pollster na zlecenie ZBP, listopad 2018 r.



z myślą o Bożym Narodzeniu i zbliżającej się nocy sylwestrowej. Jedynie  27% zaoszczędzi-
ła przed świętami nie więcej niż 500 zł. Co jednak zaskakujące najczęściej oszczędzającą 
grupą społeczną są osoby młode do 24. roku życia – łącznie przed świętami oszczędzało 
ponad 41% z nich, a 37% ankietowanych w tym przedziale wiekowym odłożyło do 500 zł. 
Największe kwoty odkładają z kolei osoby w wieku 35-44 lata – ponad 15% zaoszczędziło 
ponad 500 zł. Najrzadziej z kolei oszczędzają osoby w wieku 25-34 lata – prawie 65% przy-
znaje, że przed tegorocznym świętami nie zaoszczędziło nawet złotówki.

Święta oczami bankowców

Przy organizacji świąt część z nas skorzysta z pomocy finansowej w postaci bankowego kre-
dytu. Jak wskazuje 58% pytanych o to bankowców, faktycznie w okresie świątecznym wzrasta 
zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi. Jednakże jak wynika z tegorocznego badania 
w porównaniu z minionymi latami bankowcy nie zauważają większego zainteresowania kre-

Czy obserwuje Pan(i) 
w tym roku wcześniejsze 
zainteresowanie klientów 
kredytami świątecznymi 
w porównaniu z latami 
minionymi?

Czy w Pan(i) ocenie 
w okresie przedświątecznym 

wzrasta zainteresowanie 
klientów kredytami 

konsumpcyjnymi?

Jakiej wartości kredyty konsumpcyjne 
w okresie przedświątecznym są

w Pani/Pana ocenie najbardziej popularne?

46% 

24% 
U znajomych/ 

rodziny w domu
15% 

Jeszcze nie wiem

5% Idę na zorganizowaną imprezę
w restauracji/klubie/hotelu

92% 

58% 

Raczej nie/
zdecydowanie nie

Zdecydowanie 
tak/raczej tak

Ponad 4000 zł
48% 
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dytami świątecznymi – 92% z nich nie zaobserwowało zwiększonej akcji kredytowej. Prawie 
połowa pytanych (48%) podkreśla, że kwota zaciąganego kredytu konsumpcyjnego to po-
nad 4000 zł, a 29% bankowców wskazuje, że jest to kwota przewyższająca 5000 zł. 

Zastrzeganie kart

Polacy pokochali płatności zbliżeniowe, a w okresie świątecznym chętnie korzystają ze swoich 
kart. Niestety, czas przedświątecznej gorączki to również większe ryzyko kradzieży lub utra-
ty nie tylko gotówki, ale także kart płatniczych. Jak wskazuje Narodowy Bank Polski w drugim 
kwartale 2018 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem br. liczba transakcji zbliżeniowych 
wzrosła aż o 15 proc. i wyniosła 869,2 mln. Warto jednak pamiętać, że mając w portfelu kar-
tę nie możemy zapomnieć o jej bezpieczeństwie i środków, jakimi dysponujemy. To właśnie 
w tym okresie jesteśmy szczególnie narażeni na utratę lub kradzież nie tylko gotówki, ale także 
innych równie ważnych dla nas dokumentów.

Polacy wiedzą jak reagować w przypadku utraty karty. Jak wskazują przeprowadzone przez 
ZBP badania, aż 94% z nas wie, że należy zastrzec kartę. Aby to zrobić 46% z nas skorzysta 
z telefonicznej infolinii, z kolei 30% ankietowanych do tego celu wykorzysta bankowość 
internetową. Jedynie co piąty odwiedzi najbliższą placówkę by zastrzec utraconą kartę 
bezpośrednio w banku.

Naszą dużą świadomość co do konieczności zastrzeżenia utraconej karty potwierdzają 
również bankowcy – aż 95% deklaruje, że ich klienci mają niezbędną wiedzę, aby podjąć 
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W przypadku utraty karty bankowej jakie podejmie Pan(i) działania?
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szybkie działanie. Jednakże z tych samych badań wynika, iż klienci banków nie znają numeru 
jednolitej infolinii 828 828 828. Jest to całodobowy, międzybankowy numer alarmowy pod 
którym w prosty sposób możemy zastrzec naszą kartę, przez całą dobę, z każdego miejsca 
na świecie. Niestety 74% bankowców przyznaje, że numer ten nie jest znany ich klientom.

828 828 828 – numer alarmowy do zastrzegania utraconych kart bankowych

Polacy posiadają w swoich portfelach już ponad 40 mln kart płatniczych, warto więc stale 
przypominać, co zrobić w przypadku ich utraty. Dlatego też Związek Banków Polskich 
wspiera kampanię zwiększającą świadomość klientów o możliwości zastrzeżenia karty 
pod całodobową  infolinią 828 828 828. Tylko od stycznia do października  br. Polacy 
dzwoniąc na ten międzybankowy numer alarmowy zastrzegli już ponad 40 000 kart, a je-
dynie w ciągu ostatniego miesiąca wykonano prawie 15 000 połączeń. Dotychczas, re-
kordową liczbę kontaktów (blisko 17 000) wykonano w lipcu br., czyli w szczycie sezonu 
urlopowego. Nie zapominajmy, iż grudzień w związku ze świąteczną gorączką zakupów 
oraz sylwestrowych zabaw, może być   również pod tym względem miesiącem szcze-
gólnym. Warto więc, abyśmy wiedzieli co należy zrobić przypadku utraty karty. Jedynie 
szybkie działanie może nas w pełni zabezpieczyć następstwem niemiłych konsekwencji 
i ochronimy w ten sposób swoje pieniądze.

Czy klienci mają wiedzę 
na temat konieczności 

zastrzegania w bankach 
skradzionych lub 

utraconych dokumentów 
tożsamości?

Czy klienci mają wiedzę 
na temat funkcjonowania 

jednolitego numeru 
bankowego 

do zastrzegania kart 
828 828 828?

46% 

24% 
U znajomych/ 

rodziny w domu
15% 

Jeszcze nie wiem

5% Idę na zorganizowaną imprezę
w restauracji/klubie/hotelu

Zdecydowanie tak/
raczej tak

95% 
Raczej nie/

zdecydowanie nie

74% 

Źródła:
 Badanie Instytut Badań Pollster na zlecenie ZBP, listopad 2018 r.
 Badanie Kantar TNS "Monitor Bankowy" na zlecenie ZBP, listopad 2018 r.
 Badanie Kantar TNS "Świąteczne i noworoczne plany finansowe Polaków" na zlecenie ZBP, grudzień 2014 r.
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