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Intencją badania było poznanie opinii Polaków, w pokoleniu X, Y i Z,
na temat przyszłej emerytury i dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na
ten cel oraz ich wiedzy w zakresie dostępnych rozwiązań i praktyki
oszczędzania na przyszłość.
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety na
losowo wybranych respondentach, z różnych grup wiekowych, pracujących
na terenie Polski. Na obszar dystrybucji wybraliśmy miejsca o dużym
przepływie ludzi, centra handlowe oraz Internet.
Niniejsza praca ukazuje jak dziś wygląda sytuacja w temacie finansowego
zabezpieczenia przyszłości i jak dużo jeszcze pozostaje do zrobienia. Wyniki
badania wskazują, że Polakom, niezależnie od tego w jakim są wieku,
brakuje odruchu systematycznego oszczędzania. Nieznajomość różnic
między pokoleniami może znacząco utrudnić proces zarządzania. Proces ten
powinien opierać się na czterech bazowych funkcjach: planowaniu,
organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu. Udowodniliśmy, ze takie
podejście, również w temacie zabezpieczania przyszłości, dostarcza
konkretne rozwiązania dla każdego z badanych pokoleń.

Streszczenie:
(Summary)

The intention of the research was to learn the opinion of Poles, in the
generation X, Y and Z, concerning the future of pensions and additional
voluntary savings for this purpose and their knowledge of available solutions
and the practice of saving for the future.
The survey was conducted using a questionnaire to randomly selected
respondents from different age groups, working on Polish territory. For the
distribution area we chose places with a large flow of people, shopping
centers and the Internet.

This paper shows how the situation looks today in respect of
providing future financial security and how much remains to be done.
The survey results indicate that the Poles, regardless of the age in
which they are, lack a regular saving pattern. Ignorance of the
differences between the generations may significantly impede
management process. This process should be based on four basic
functions: planning, organizing, directing and controlling. We proved
that such an approach, also in the topic of securing the future, supplies
specific solutions for each of the researched generations.
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