
W dniu 23 kwietnia 2021r.  uczniowie klas siódmych i ósmych naszego Ośrodka 

uczestniczyli w debacie, której tematem było oszczędzanie. Rozmowę w ciekawy sposób 

poprowadził zaproszony przez nas ekspert -  pani Monika Strzałkowska.  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się online na platformie Teams.  

W trakcie dyskusji uczestnicy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: 

• Co to są oszczędności? 

• W jakim celu (po co) oszczędzamy? 

• Skąd się biorą oszczędności? 

• Jak i gdzie można oszczędzać? 

• Na co wydaje się najwięcej i które wydatki najłatwiej można ograniczyć? 

• Jak wytrwać w oszczędzaniu? 

• Co zrobić, aby oszczędności nie były jedynie przechowywane, ale by było ich coraz 

więcej?  

• Czym są stopy procentowe, odsetki, podatek od oszczędności? 

• Jak zabezpiecza się oszczędności?  

• Czy warto oszczędzać? 

Prowadząca debatę umiejętnie włączyła w dyskusję wszystkich jej uczestników.  

W wyniku dyskusji zgromadzone zostały następujące informacje: 

• Oszczędzanie jest gromadzeniem środków pieniężnych. 

• Pozwala ono zabezpieczyć przyszłość finansową (zakup mieszkania, samochodu i innych 

dóbr, wychowanie i edukacja dzieci, opieka zdrowotna, wypoczynek i rekreacja, rozwijanie 

zainteresowań). 

• Oszczędzaniu sprzyjają przemyślane zakupy (nabywanie rzeczy potrzebnych, rezygnacja               

z wybranych zachcianek, korzystanie z promocji, zakupy „z listą” – ograniczą ilość 

niezaplanowanych zakupów, wyznaczenie dziennego / tygodniowego / miesięcznego limitu 

wydatków) oraz określenie celu gromadzenia pieniędzy. 

• Oszczędzanie może przyjmować różne formy: odkładanie do skarbonki, założenie lokaty      

w banku, zakup ziemi i nieruchomości. 

• Najprostsze sposoby ograniczenia wydatków: rezygnacja z „jedzenia na mieście”, 

kupowania oryginalnych ciuchów, porównywanie cen i poszukiwanie tańszych towarów                

w różnych miejscach (sprzedaż wysyłkowa, zakup towarów z drugiej ręki). 

• Aby wytrwać w oszczędzaniu, nie należy sugerować się stanem posiadania innych. Należy 

określić własne cele i dążyć do ich realizacji. 



• Istnieją różne sposoby pomnażania oszczędności: inwestowanie w akcje, nieruchomości, 

otwieranie działalności gospodarczej i rozwijanie własnej firmy.  

• Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie oszczędności na różnych poziomach: 

poprzez umieszczenie w sejfie, posiadanie programów antywirusowych w    komputerze, 

właściwe korzystanie z kont internetowych (poprawne logowanie i wylogowywanie się, 

stosowanie bezpiecznych haseł i loginów), rozważne korzystanie z poczty internetowej 

(ostrożność podczas otwierania wiadomości, linków), ochrona kart płatniczych                           

i kredytowych (strzeżenie PIN – ów, zgodne z zasadami bezpieczeństwa korzystanie                     

z bankomatów), zwrócenie uwagi na możliwość dwuetapowej weryfikacji podczas 

korzystania z konta. 

Sformułowano również wnioski: 

• Dzięki oszczędzaniu można zrealizować marzenia.  

• Posiadanie oszczędności daje poczucie bezpieczeństwa - mając odłożoną pewną kwotę 

pieniędzy czujemy się pewniejsi, zabezpieczeni w sytuacjach wypadków losowych.  

• Oszczędzanie jest korzystniejsze od pożyczek bankowych, bo choć na realizację celu trzeba 

trochę poczekać, zakup nie jest obciążony dodatkowymi opłatami ani nie wymaga 

regularnego odkładania środków. 

Uczestnicy debaty przez cały czas jej trwania byli aktywni i z zaangażowaniem odpowiadali 

na pytania eksperta. Wykazali się dużą wiedzą, pomysłowością i kreatywnością w trakcie 

omawiania poruszanych zagadnień. Dojrzałe podejście młodzieży do kwestii oszczędzania 

wzbudziło uznanie i szacunek nauczycieli biorących udział w debacie oraz zaproszonego 

gościa. 

 


