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Temat 1: Lepiej oszczędzać w banku czy lokować oszczędności poza bankiem? 

Grupa I: Oszczędzamy w banku 

za przeciw 

1. Nie gubią się pieniądze. 

2. Mamy podgląd w aktualny stan 

oszczędności. 

3. Wypłacając z konta oszczędnościowego 

nie tracimy odsetek, tak jak przy 

wcześniejszych wypłatach z lokat. 

4. Od pierwszej wpłaty środki na koncie 

podlegają oprocentowaniu. 

5. Otwarcie i prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego jest całkowicie 

bezpłatne w przeciwieństwie do wielu kont 

osobistych. 

6. Na konto oszczędnościowe możemy 

wpłacać dowolną ilość pieniędzy. 

7. Założenie konta oszczędnościowego 

można załatwić podczas jednej wizyty w 

wybranym oddziale banku. 

8. Konto oszczędnościowe można założyć 

dziecku i uczyć je w ten sposób 

1. Brak dostępu do zainwestowanych 

środków na lokacie bankowej. Umieszczenie 

pieniędzy na lokacie wiąże się w większości 

przypadków z zamrożeniem ich, czyli przez 

cały okres trwania lokaty nie możemy z nich 

korzystać. Jeśli przedterminowo wypłacimy 

zainwestowane środki musimy się liczyć z 

utratą oprocentowania czy nawet karą 

umowną.  

2. Wartość pieniędzy z czasem spada przez 

inflacje, dlatego lepszym rozwiązaniem jest 

inwestycja (np. w nieruchomości). 

 3. Niskie oprocentowanie na lokatach: 

Zazwyczaj jest tak, że zysk z inwestycji rośnie 

wraz z ryzykiem. Lokata bankowa jest bardzo 

bezpieczna, ale niestety kosztem 

oprocentowania. 

 4. Od pieniędzy uzyskanych przez 

odkładanie oszczędności na lokacie 



systematycznego oszczędzania oraz 

pomnażać jego kapitał dzięki regularnym 

wpływom.  

bankowej musimy odliczyć jeszcze tzw. 

podatek Belki. 

5. Niektóre banki pobierają opłatę za wpłaty 

i wypłaty z kont oszczędnościowych. 

 6.Oprocentowanie na kontach 

oszczędnościowych jest w większości 

przypadków mniejsze niż na lokatach.  

7. W przypadku utraty płynności finansowej 

w banku istnieje ryzyko, że możemy mieć 

problem z odzyskaniem pieniędzy. 

 

Grupa II: Oszczędzamy poza bankiem 

za przeciw 

1. Pieniądze są bezpieczniejsze. 

2. Pieniądz na koncie oszczędnościowym 

także ulega inflacji, tylko trochę mniejszej ze 

względu na oprocentowanie. 

3. Pieniądze są pod stałą kontrolą. 

4. Mamy mniejsze obawy przed włamaniem 

na konto bankowe. 

5. Nikt nie naliczy opłat za przechowywanie 

gotówki. 

6. Nikt poza daną osobą nie ma wglądu w to, 

ile udało się odłożyć. 

7. Kiedy trzymamy pieniądze w banku, mamy 

mniejszą kontrolę nad wydawanymi 

pieniędzmi, ponieważ nie widzimy fizycznie, 

ile wydajemy płacąc kartą. 

8. Częste obniżki stóp procentowych 

pokazują, że oszczędzanie w banku to nie 

jest najlepszy pomysł. 

1. Brak możliwości dodatkowego zwrotu 

(zysku) w postaci oprocentowania, nawet 

niezbyt wysokiego. 

2. Pieniądz trzymany w domu traci na 

wartości, bo podlega inflacji. 

3. Zebrana gotówka może paść łatwym 

łupem złodzieja. 

4. Łatwo można utracić gotówkę w wyniku 

zdarzeń losowych, np. pożar czy powódź. 

5. Czasami można zapomnieć, gdzie 

przechowuje się gotówkę. 

6. Jest większe ryzyko zgromadzenia 

fałszywych banknotów. 

7. Najczęściej nie dba się o zapisanie 

dyspozycji co do zgromadzonych środków. 

Temat 2: Łatwiej posługiwać się gotówką czy korzystać z płatności elektronicznych? 

Grupa III: Posługiwanie się gotówką 

za przeciw 

1. Wszędzie można nią zapłacić. 

2. Nosząc gotówkę w portfelu widzimy 

ile mamy pieniędzy. 

3. minimalne ryzyko padnięcia ofiarą 

cyberprzestępstwa.  

4. Można ubiegać się o rabat w sklepie.  

5. używa się jej wszędzie.  

1. Łatwo ją zgubić.  

2. Łatwo się niszczy.  

3. Trzeba chodzić do bankomatu aby ją 

wybrać. 

4. Nie możemy nią płacić za zakupy 

online.  



 5. Nie zawsze jest dostępna opcja 

płacenia przy odbiorze. 

 

Grupa IV: Korzystanie z płatności elektronicznych 

za przeciw 

1. Możliwość wygodnego i 

bezpiecznego dokonywania płatności 

w sklepach i online.  

2. Brak konieczności noszenia ze sobą 

gotówki.  

3. Można nią płacić za granicą.  

4. Zajmuje mało miejsca w portfelu.  

5. Można szybko zrobić przelew.  

 

1. Ograniczona świadomość 

wydawania.  

2. Zagrożenia ze strony 

cyberprzestępców.  

3. Prowizja za wypłaty z bankomatu.  

4. Limit na karcie.  

5. Trudniejsze zarządzanie budżetem 

domowym.  

6. Nie każdy sklep posiada terminal.  

 

 


