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Runda I. Co jest lepsze i dlaczego? Pieniądz fizyczny czy wirtualny?   

Grupa I. Argumenty za pieniądzem fizycznym: 

1. Jeżeli posługujemy się pieniądzem fizycznym brak dodatkowych opłat 
manipulacyjnych, prowizji pobieranych od kart płatniczych itp. 

2. Szersza dostępność do sieci sklepów i punktów usługowych, szczególnie małe punkty 
często nie posiadają możliwości obsługi kart płatniczych., przykładem rynki, bazary.  

3. Nie musimy troszczyć się o dodatkowe zabezpieczenia, piny, kody itp., nie musimy ich 
pamiętać, w sytuacji, gdy zapomnimy - nasze możliwości zakupu towaru maleją do 
zera. 

4. Nie ma zagrożenia, że ktoś wykradnie dostęp do naszego konta przez hakowanie pinu 
itp. 

5. Możemy fizycznie kontrolować nasze wydatki, widzimy nasze ograniczenia, w ten 
sposób chronimy się przed nadmierną, niekontrolowaną rozrzutnością. Racjonalnie 
planujemy nasz budżet domowy.  

6. Sami decydujemy jak inwestujemy nasze środki, banki będące w posiadaniu naszych 
pieniędzy, kont, kart płatniczych inwestuje nasze środki bez naszej zgody i udziału, 
obracają pieniądzem, być może nie zawsze są to szczytne i akceptowane przez nas cele.  

7. Starsi ludzie często są mniej elastyczni, nie przyjmują nowinek, nie posługują się 
systemami elektronicznymi, nadal sprawni chcą samodzielnie robić zakupy. Jeżeli 
ograniczymy możliwość zakupu do pieniądza wirtualnego – ubezwłasnowolniamy tych 
ludzi dla których przyzwyczajenie jest drugą naturą.  

8. Awaria systemu powoduje, że brak jest możliwości dokonania zakupu towaru, tracimy 
czas, nerwy, czasami całkowicie zostajemy pozbawieni możliwości realizacji potrzeby.  

9. W sytuacji posługiwania się kartami płatniczymi tracimy anonimowość, można łatwo 
śledzić nasze poczynania.  

 

Grupa II. Argumenty za pieniądzem wirtualnym: 

1. Szybki przepływ gotówki, np. przelewy zagraniczne. 

2. Możliwość płatności w różnych walutach, nie musimy chodzić do kantoru. 

3. Kartę można zastrzec, uprzedzamy złodzieja, jeśli mamy gotówkę i ktoś nam ukradnie 
portfel to tracimy pieniądze bezpowrotnie - są różne usługi, które nam pomagają, gdy 
ktoś ukradł nam np. kartę. 



4. Robimy zakupy przez Internet: wygoda, szybkość zakupów, możemy robić zakupy 
zagraniczne. 

5. Oszczędność miejsca, bo nie musimy nosić portfeli. 

6. Anonimowość. 

7. Dobre zabezpieczenia np. kont bankowych, hasła. 

8. Nie musimy trzymać gotówki w domu, ochrona przed włamaniem do mieszkania/domu. 

9. Przez to, że nie drukujemy pieniędzy to oszczędzamy miejsce, ale też koszt produkcji 
pieniędzy jest niższy. 

 

 
 
 
Runda 2. Lepiej oszczędzać na wymarzony cel, czy skorzystać z kredytu i zrealizować go 
od razu?   
 
Grupa I. Argumenty za kredytem: 

1. Szybka możliwość realizacji potrzeby, jest to szczególnie ważne, gdy czas gra rolę np. 
przeprowadzenie operacji ratującej życie.  

2. Jeśli odroczymy zakupy w czasie może okazać się, że na rynku brak potrzebnego 
towaru. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy ograniczony został dostęp do 
różnych towarów przez pandemię (np. pewne podzespoły potrzebne do produkcji danej 
maszyny, urządzenia wcześniej sprowadzane z odległych zakątków świata – obecnie 
nie są dostarczane, produkt nie powstaje, robi się luka w dostawach, maleje liczba 
dostępnych egzemplarzy danego produktu a przez to cena jego rośnie.) 

3. Odraczając zakup w czasie tracimy np. doskonałą okazję, promocję. 

4. Oszczędzając i czekając do czasu aż uzbieramy odpowiednią gotówkę może okazać się, 
że towar zdrożał (inflacja) i nie możemy dokonać zakupu. 

5. Biorąc kredyt możemy zakupić towar droższy, ale lepszej jakości. W efekcie nie tracimy 
środków na naprawy i zyskujemy. 

6. Biorąc kredyt i dokonując zakupu w danym momencie (np. mieszkanie na wynajem) w 
efekcie zyskujemy, wynajem spłaca nasz kredyt, środek trwały w postaci mieszkania 
pozostaje, a my zarabiamy, nie tracimy. Czasami kredyt pozwala na dobrą, opłacalną 
inwestycję.  

 

Grupa II. Argumenty za oszczędzaniem: 

1. Oszczędności zabezpieczają nas w trudnych momentach jak utrata pracy, kryzys na 
rynku, spłata długu, konflikty zbrojne, kryzys finansowy, choroba. 



2. Oszczędności pomagają nam realizować różne cele: własny biznes, nowy dom, 
samochód, wyjazdy wakacyjne, wyposażenie mieszkania, remonty, atrakcje, gadżety, 
edukacja (kursy, szkolenia, studia, języki). 

3. Jak oszczędzamy to robimy bardziej przemyślane zakupy i nie wydajemy pieniędzy na 
zbędne zachcianki, głupoty. 

4. Jak nauczymy się oszczędzać to łatwiej jest później dzielić się wydatkami z innymi 
domownikami. 

5. Oszczędzanie daje nam poczucie bezpieczeństwa. 

6. Oszczędzanie daje poczucie niezależności, nie muszę nikogo prosić, czy się zadłużać, 
żeby kupić wymarzoną rzecz. 

7. Oszczędzanie pozwala nam zyskać pieniądze na inwestycje np. w firmach. 

8. Dzięki oszczędnościom nie musimy się martwić (korzyści emocjonalne). 

9. Bez oszczędzania trudniej gospodarować domowym budżetem, bo może się okazać, że 
zabraknie nam pieniędzy. 

 

 

 
 
Runda 3.  Zakupy przez Internet czy stacjonarnie?   
 
Grupa I. Argumenty zakupy przez Internet  

 

1. Wygoda i szybkość. 

2. Zaoszczędzony czas możemy efektywnie wykorzystać na kursy, doskonalenie się i inne 
pożyteczne działania. 

3. Obecnie względy zdrowotne, ograniczamy kontakty. 

4. Osoby niemobilne, niepełnosprawne mają własne pole samodzielności, nie są we 
wszystkim zależni od innych. 

5. Łatwo możemy porównać ceny produktów, ich dostępność w czasie i przestrzeni, 
a przez to zaplanować nasz budżet domowy, odpowiednio zorganizować czas 
i pieniądze.  

6. Często cena produktów oferowanych w sieci jest niższa aniżeli w sklepach (mniej 
pośredników, brak konieczności ponoszenia kosztów wynajmu odpowiedniego lokalu 
na sklep, zatrudniania dużej liczby pracowników). 

7. Różnorodność produktów, szeroka oferta.   



8. Bieżąca dostępność do najnowocześniejszych technologii. Zanim bowiem towar dotrze 
do sklepu np. w Polsce – już dawno jest dostępny w sieci np. w Japonii. W sytuacji np. 
elektroniki czas gra kluczową rolę.  

 

Grupa II. Argumenty zakupy stacjonarne: 
 

1. Gdy kupujemy ubrania to możemy je przymierzyć, robimy bardziej trafne zakupy 

2. Możemy przyjrzeć się produktowi, żeby sprawdzić, czy nie ma wad, czy nie jest 
zepsuty, czy nam się podoba, produkt wygląda inaczej na żywo. 

3. Nie musimy płacić za dostawę. 

4. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś nas oszuka. 

5. W sklepie zawsze możemy poprosić o pomoc, doradzenie pracownika sklepu, 
zweryfikować nasze wątpliwości. 

6. Zakupy to forma spędzania wolnego czasu, niektórzy ją lubią. 

7. Nie czekamy na otrzymanie zamówienia, dostajemy produkt od razu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


