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OZNACZANIE I LICZENIE DOMOWYCH PIENI DZY*
Tekst podejmuje problematyk oznaczania i liczenia domowych pieni dzy przez
pary prowadz ce wspólnie gospodarstwo domowe. Na podstawie przeprowadzonych
bada etnograﬁcznych w 28 domach m odych mieszka ców Warszawy oraz opieraj c
si na koncepcji earmarkingu – oznaczania pieni dzy – Viviany Zelizer (2012) test ten
ukazuje ró nicowanie domowych pieni dzy w zale no ci od ród a ich pochodzenia,
formy i przeznaczenia oraz nadawanie im okre lonego znaczenia. W celu rekonstrukcji tego znaczenia analizuj praktyki oznaczania i liczenia domowych pieni dzy na
poziomie mentalnym, materialnym i technologicznym. Analiza u y arkuszy kalkulacyjnych w bud etowaniu domowych pieni dzy wykaza a, e badani my l c o pieni dzach i operuj c nimi, uruchamiaj kategorie nie ci le matematyczne, lecz kulturowe,
w tym równie moralne. Przeprowadzone badania empiryczne pokazuj , e oznaczanie domowych pieni dzy jest procesem wytwarzania granic wewn trz gospodarstwa
domowego oraz obszarem praktykowania zwyk ej, potocznej moralno ci.
G ówne poj cia: domowe pieni dze; oznaczanie pieni dzy; arkusze kalkulacyjne;
bud etowanie; potoczna moralno .

Wprowadzenie
W jaki sposób ludzie postrzegaj pieni dze, którymi pos uguj si na co
dzie ? W jakich kategoriach je ujmuj ? Czemu s u y praktyka prowadzenia domowego bud etu? Co zmieniaj domowe arkusze kalkulacyjne w yciu ﬁnansowym domu?
Ania, lat 28, siedzi przy stole kuchennym i posi kuj c si dzienniczkiem,
który prowadzi a przez ostatnie dwa tygodnie, opowiada badaczce, w jaki sposób widzi swoje ﬁnanse w najbli szej przysz o ci. W a nie wróci a do pracy
IFiS PAN, 00–330 Warszawa, ul. Nowy wiat 72, e-mail: molcon-kubicka@iﬁspan.waw.pl
*
Tekst ten powsta w ramach projektu badawczego „Praktyki pos ugiwania si pieni dzmi
w bliskich relacjach w m odych gospodarstwach domowych” ﬁnansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu „Opus 5“ na podstawie decyzji DEC
2013/09/B/HS6/03426.
Chcia abym podzi kowa Mateuszowi Halawie i Miko ajowi Pawlakowi, pierwszym czytelnikom tekstu za szereg cennych uwag, które pozwoli y nada mu w a ciwy kszta t.
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zawodowej po rocznym urlopie macierzy skim. Teraz córk opiekowa b dzie si niania, starszy syn chodzi ju do przedszkola. Ania zastanawia si ,
jak zorganizowa bud et w obliczu nast puj cych okoliczno ci. Jej partner,
35-letni Krzysztof, ze swojej pensji 8 tysi cy z op aca dwa kredyty mieszkaniowe (w tym jeden wspólny z Ani ), czynsz i wszystkie op aty oraz reguluje
wi ksze wydatki. Ona z kolei odpowiedzialna jest za „ ycie”, czyli zakupy
jedzeniowe i higieniczne. Jej powrót do pracy oznacza kolejn sta op at
w ich domowym bud ecie – wynagrodzenie opiekunki. Krzysztof oczekuje, e
tym kosztem podziel si solidarnie, po po owie. Dla Ani, zarabiaj cej 2200
z podstawowej pensji oznacza to trudno ci z domkni ciem bud etu. W dzienniczku robi symulacj przeksi gowywania pieni dzy pochodz cych z ró nych
róde (pensji, spodziewanego zwrotu podatku z urz du skarbowego, zmiennej prowizji) na ró ne cele: 400 z to koszty sta e, 850 z wynagrodzenie opiekunki, 600 z pójdzie do bud etu domowego, bo jak zaznacza, jest to minimum, którego oczekuje partner. W ten sposób 50% z prowizji przeznaczone
zostanie na bud et domowy, 25% na oszcz dno ci, a 25% zostanie jej na w asne potrzeby (350 z ).
Powy szy przyk ad pokazuje, jak zwyk e, domowe pieni dze staj si obiektem codziennych kalkulacji. Praktyki kalkulacji, oceniania i warto ciowania od
niedawna stanowi przedmiot zainteresowania „nowej, nowej socjologii ekonomicznej”, jak nazywaj j Liz McFall i José Ossandón (2014). Jednak dotychczas znaczna cz
studiów nad praktykami kalkulacji i warto ciowania odnosia si przede wszystkim do obszaru rynków, ﬁrm i wiata ﬁnansów. Tymczasem,
jak zauwa aj Liz Moor i Celia Lury (2011), socjologia ekonomiczna w wi kszym stopniu powinna rozpoznawa znaczenie zwyk ych praktyk kalkulacyjnych, maj cych miejsce w yciu codziennym ludzi.
Niniejszy tekst podejmuje problematyk oznaczania i liczenia domowych
pieni dzy sytuuj c j w kulturowo zorientowanej socjologii pieni dza (Zelizer
1997, 2010, 2012; Wherry 2012, 2016) skoncentrowanej na wytwarzaniu znaczenia przez praktyki pieni ne1.
Problematyka znaczenia domowych pieni dzy wprowadzona zosta a w obszar socjologii ekonomicznej przez Vivian Zelizer, która w serii publikacji
po wi conym domowej ekonomii i kategorii „specjalnych pieni dzy” (special
monies) (1989, 1997) w tym równie ró nicy w znaczeniach przypisywanych
pieni dzom zarabianym przez m czyzn i przez kobiety, czy te dopasowywaniu
odpowiednich rodzajów transakcji i rodków p atniczych do relacji spo ecznych
w ramach „pracy relacyjnej” (2012), pokaza a ich kulturowe i spo eczne zró nicowanie. Podej cie Zelizer utorowa o drog dalszym badaniom empirycznym
1
Bardziej szczegó owe analizy podej cia proponowanego przez kulturowo zorientowan
socjologi pieni dza w: Olco -Kubicka 2015, 2016.
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skoncentrowanym na zasadach bud etowania domowych pieni dzy (Pahl 1989;
Singh 1997; Vogler 1998; Guseva i Ibragimova 2015).
G ówn kategori analityczn pozwalaj c uchwyci owo ró nicowanie pieni dzy jest earmarking, którego idea w uj ciu Zelizer nawi zuje do spo ecznego
konstruowania granic relacji spo ecznych (por. Tilly 2005). Earmarking, inaczej
oznaczanie pieni dzy, polega zarówno na mentalnym wytwarzaniu symbolicznych granic mi dzy ró nymi rodzajami pieni dzy, jak i na praktykach ich kategoryzacji i separacji2.
Zelizer wyró nia trzy rodzaje technik oznaczania pieni dzy. Pierwsza z nich
obejmuje praktyki spo eczne polegaj ce na wyodr bnianiu ró nych rodzajów
pieni dzy. Mog one przybra form kieszonkowego dla dziecka, mog by
u yte w specyﬁcznym czasie jak wi teczny bonus, mog by wydane na okrelon osob , na przyk ad „na dziecko”, czy te u yte w okre lonym celu, jak na
przyk ad pieni dze wysy ane przez imigrantów do rodzin (por. Thomas i Znaniecki 1976) czy stypendium doktoranckie. Drugim przejawem oznaczania pieni dzy jest tworzenie nowych rodzajów walut, takich jak etony, kupony, karty lunchowe, vouchery czy pieni dze u ywane w transakcjach internetowych3.
Z kolei trzeci wymiar obejmuje przekszta canie towarów takich jak papierosy,
bilety do kina, przedmioty kolekcjonerskie w rodki p atnicze, b d ce przedmiotem wymiany w sieciach spo ecznych4.
Kategoria earmarkingu nawi zuje wprost do konceptu „mentalnego ksi gowania” (mental accounting) stosowanego w ekonomii behawioralnej, który to twórca konceptu, Richard Thaler deﬁniuje nast puj co: jest to „zestaw
operacji poznawczych stosowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe
w celu organizacji, ewaluacji i monitorowania dzia a ﬁnansowych” (1999:
184). Jednak, jak zauwa a Zelizer, w odró nieniu od mentalnego ksi gowania, który opiera si na operacjach poznawczych dokonywanych indywidualnie
przez jednostk , earmarking jest procesem relacyjnym, odbywaj cym si pomi dzy lud mi.
Owo skupienie na relacjach spo ecznych zosta o podj te przez Fredericka
F. Wherry’ego (2016: 2), który nawi zuj c wprost do koncepcji Zelizer i Thalera zaproponowa kategori „relacyjnego ksi gowania” (relational accounting) deﬁniuj c j jako „zestaw kulturowych i spo ecznych procesów stosowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizacji, ewaluacji,
2

Oznaczanie pieni dzy nie jest praktyk stosowan wy cznie na poziomie mikro. Przyk adem instytucjonalnego oznaczania pieni dzy jest rz dowy program „500+”, wokó którego
wy oni a si dyskusja podejmuj ca kwestie takie jak, kto powinien by beneﬁcjentem programu, w jakiej formie powinny by wyp acane rodki oraz czy i w jaki sposób kontrolowa
wydawanie przez rodziców pieni dzy przeznaczonych „na dziecko’”.
3
Przyk adem nowego rodzaju pieni dzy internetowych jest waluta Bitcoin.
4
Por. analizy u ycia papierosów jako waluty w obozach jenieckich (Radford 1945).
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uzasadniania i monitorowania ﬁnansowych dzia a ” k ad c w ten sposób nacisk na kulturowy, w tym równie moralny aspekt operacji ksi gowania pieni dzy.
Celem tego tekstu jest ukazanie ró nicowania domowych pieni dzy, analiza praktyk ich oznaczania i liczenia na poziomie mentalnym, materialnym
i technologicznym oraz rekonstrukcja przypisanego im znaczenia przez m ode
pary wspólnie prowadz ce gospodarstwo domowe. Tym samym artyku koncentruje si na pierwszym wymiarze oznaczania pieni dzy wyró nionym przez
Zelizer (2012), czyli na ró nicowaniu domowych pieni dzy w zale no ci od
ród a ich pochodzenia, formy i przeznaczenia oraz nadawaniu im okre lonego znaczenia. Tekst ten pod a za pragmatycznym postulatem badania u ycia
pieni dzy (Carruthers i Espeland 1998), by w sposób szczegó owy, wr cz drobiazgowy, przyjrze si , jak proces ten wygl da w praktyce oraz w jaki sposób
materialna infrastruktura stanowi dla niego wsparcie. Artyku ten przyjmuje
perspektyw mikro, by dog bnie zrekonstruowa sposób, w jaki badani w yciu codziennym my l o pieni dzach i pos uguj si nimi. Jednocze nie wykorzystuj c kulturowo zorientowan socjologi pieni dza tekst ten koncentruje
si na znaczeniu wytwarzanym przez praktyki oznaczania pieni dzy, by pokaza , e badani my l c o pieni dzach i licz c je uruchamiaj kategorie nie ci le
matematyczne, lecz kulturowe, w tym równie moralne. W tek cie uwzgl dniony zosta te wymiar relacyjny oznaczania pieni dzy: rekonstrukcja znaczenia
praktyk pieni nych oparta by a na relacjach dwojga ludzi, tym samym analizy prezentuj uwspólnione przez pary przekonania i znaczenia. Badania przeprowadzone w ród m odych mieszka ców Warszawy ukazuj znaczenie technologicznej infrastruktury procesu oznaczania pieni dzy – internetowych kont
bankowych oraz arkuszy kalkulacyjnych, tym samym koncentruj si na analizie po czenia aspektu jako ciowego (kategoryzacji) i ilo ciowego (kalkulacji)
(por. Cochoy 2008).
Zasadnicz cz
tekstu stanowi omówienie wyników bada empirycznych
przeprowadzonych w domach m odych warszawskich par, które poprzedzone
zosta o krótkim omówieniem zastosowanej metodologii. W dalszej kolejno ci
omówione zosta y praktyki kategoryzowania pieni dzy ze wzgl du na ród o
ich pochodzenia, przeznaczenie oraz form . Nast pnie zaprezentowane zostay materialne praktyki kategoryzowania i segregowania pieni dzy. Kolejna
cz
artyku u po wi cona jest analizie u y arkuszy kalkulacyjnych. W ostatniej cz ci tekstu proponuj dyskusj nad wynikami.
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Metodologia przeprowadzonych bada
Analizy powsta e na u ytek tego tekstu oparte s na badaniach jako ciowych
przeprowadzonych w ramach grantu badawczego „Praktyki pos ugiwania si
pieni dzmi w bliskich relacjach w m odych gospodarstwach domowych” (2014–
2017)5. Badania etnograﬁczne przeprowadzone w domach 28 m odych (do 35.
roku ycia) warszawskich par mieszkaj cych razem i wspólnie prowadz cych
gospodarstwo domowe oparte by y na wielogodzinnych i powtarzanych (3–5)
wizytach dwojga badaczy w domach badanych. Podstawow technik badawcz by y wywiady pog bione maj ce na celu uchwycenie praktyk i zwyczajów
zwi zanych z u ywaniem pieni dzy w danym domu. Tym samym badania mia y
charakter mikro: by y skoncentrowane na tym, co si dzieje wewn trz gospodarstwa domowego w perspektywie ycia codziennego.
Wywiady przeprowadzane by y w domach, mia y zarówno form diady, czyli
rozmowy prowadzonej z dwiema osobami jednocze nie, jak indywidualnych
wywiadów pog bionych z obiema osobami z pary oddzielnie. Rozmowy w diadach mia y na celu uchwycenie praktyk pieni nych we wspólnej perspektywie
pary. Celem wyboru tej techniki by o równie zaobserwowanie procesu uzgadniania mi dzy dwoma osobami znacze zwi zanych z u ywaniem pieni dzy.
Z kolei uzupe nienie przeprowadzanych w pierwszej kolejno ci diad o wywiady
indywidualne prowadzone równolegle i oddzielnie przez ka dego z badaczy pozwala o na uchwycenie indywidualnego spojrzenia na sposoby pos ugiwania si
pieni dzmi w domu, jak i uwzgl dnienie perspektywy gender6. Ze wzgl du na
obszar badania, jak i konieczno zapewnienia sobie mo liwo ci wnioskowania
o w miar homogenicznej kategorii spo ecznej dobór przypadków do badania
by celowy7. G ównym kryterium doboru by o podzielanie tej samej sytuacji
5

Celem bada prowadzonych w ramach grantu jest: (1) pog biona eksploracja oraz zrozumienie kszta tu i dynamiki praktyk pos ugiwania si pieni dzmi w bliskich relacjach w m odych
rodzinnych gospodarstwach domowych (18–35 lat), (2) odtworzenie i zrozumienie spo eczno-ekonomicznego oraz kulturowego kontekstu (norm, przekona i postaw w stosunku do pieni dzy) kszta tuj cego owe praktyki we wspó czesnym spo ecze stwie polskim oraz (3) weryﬁkacja na polskim gruncie spo ecznej teorii pieni dzy Zelizer (1997, 2010, 2012), a nast pnie
rozwini cie tej teorii w celu ukazania specyﬁki sytuacji m odych rodzinnych gospodarstw domowych w Polsce.
6
Wywiady w kobietami by y przeprowadzane przez badaczk : Mart Olco -Kubick ,
a z m czyznami przez badacza: Mateusza Halaw .
7
Badani rekrutowani byli wed ug nast puj cych kryteriów: wiek do 35. roku ycia, zamieszkanie lub praca w Warszawie, wykszta cenie wy sze lub przynajmniej uko czone 3 lata
studiów, aktywno na rynku pracy (lub urlop macierzy ski), wspólny dochód miesi czny na
gospodarstwo mi dzy 5 a 12 tysi cy z otych netto. Rekrutacj 24 par przeprowadzi a zewn trzna ﬁrma badawcza, 4 pary odpowiedzia y na apel umieszczony w artyku ach w „Dzienniku
Gazeta Prawna”, nr 236/2015 oraz w „Newsweeku”, nr 4/2016.
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yciowej. Dlatego te badanie zosta o przeprowadzone w ród par, które w ci gu ostatniego roku do wiadczy y jednego z poni szych wydarze : (1) zamieszkanie ze sob ; (2) wzi cie wspólnego kredytu hipotecznego; oraz (3) ci a lub
urodzenie si dziecka.
Dog bne zbadanie sposobów oznaczania i liczenia domowych pieni dzy
by o mo liwe dzi ki prowadzeniu bada w formule kilku (3–5) wizyt badaczy przy zachowaniu odst pu czasowego (od kilku miesi cy do roku), co pozwoli o zaobserwowa zmiany praktyk pieni nych na bie co. Zmiana ta
równie uchwycona poprzez narracje par o wspólnej przesz o ci oraz poprzez
indywidualne wywiady biograﬁczne pozwalaj ce na rekonstrukcj praktyk pos ugiwania si pieni dzmi w domu rodzinnym oraz w poprzednich zwi zkach.
Uzupe niaj c technik badawcz by y dzienniczki przep ywów pieni nych
prowadzone przez badanych przez dwa tygodnie. Dzienniczki te pozwoli y nie
tylko zaobserwowa codzienne ruchy pieni ne zwi zane z zakupami, p aceniem rachunków i rozliczaniem si partnerem, ale wywo anie u badanych zastanowienia nad owymi praktykami, które jako codzienne, banalne i oczywiste,
rzadko poddawane s pog bionej reﬂeksji.
W trakcie prowadzenia bada empirycznych okaza o si , e cz
badanych
prowadzi zawansowane systemy bud etowania pieni dzy za pomoc arkuszy
kalkulacyjnych. Podczas kolejnych wizyt badacze zacz li dokumentowa te arkusze w postaci zdj , a nast pnie przeprowadzili wywiady skoncentrowane na
obiekcie (object-centered interview), polegaj ce na rozmowie i obserwowaniu
badanych w trakcie u ywania tych arkuszy. Tak zaprojektowane badania pozwoli y na dog bn eksploracj praktyk pieni nych w gospodarstwach domowych,
w tym zw aszcza oznaczania i liczenia domowych pieni dzy.
Wszystkie wywiady nagrywane by y w wersji audio, a nast pnie transkrybowane. Prezentowane poni ej analizy oparte s na kodowaniu r cznym8.

ród a domowych pieni dzy
Pieni dze, które kr
w badanych gospodarstwach domowych, s zró nicowane i dawane s im ró ne znaczenia w zale no ci od ród a ich pochodzenia, formy oraz przeznaczenia. Podstawowym kryterium podzia u jest ród o
ich pochodzenia, które decyduje o tym, czy pieni dze maj charakter „codzienny”, zwyk y”, „bie cy” czy te form „ekstra”, dodatkow . Pary oddzielaj
pieni dze otrzymywane regularnie w ramach comiesi cznej pensji od tych, które wp ywaj do bud etu sporadycznie. Pensja jest najwa niejszym elementem
8
Kategorie, jakimi pos ugiwali si badani, oznaczone s w tek cie cudzys owem, a dos owne cytaty z wypowiedzi kursyw .
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bud etowania, jest sta a i regularna, i dzi ki temu mo e by przeznaczona na
sta e wydatki, typu rachunki czy zakupy spo ywcze. Jej stabilno i przewidywalno stanowi baz gospodarstwa domowego i podstaw wszelkich kalkulacji. Natomiast mniej regularne wp ywy, takie jak premia uznaniowa, zwrot podatku dochodowego, dochody z pracy dodatkowej traktowane s jako „bonusy”
i nie s uwzgl dniane w miesi cznym bud ecie. Maj one specjalny status i zazwyczaj wydawane s na przyjemno ci, wakacje czy rozrywk . Przyk adowo
Ania i Antoni pieni dze otrzymane z wyp at przeznaczaj na bie ce wydatki oraz oszcz dzanie. Natomiast wszelkie inne pieni dze otrzymane z dy urów,
premii i nagród nazywaj „gratisami” i przeznaczaj na przyjemno ci i okazjonalne szale stwa. Krzysztof na co dzie trzymaj cy re im w bie cych wydatkach i systematycznym oszcz dzaniu w momencie, gdy dostaje premi w pracy,
jest sk onny jednorazowo zaszale i kupi Ani, swojej partnerce, trzy sukienki podczas spaceru po centrum miasta. Inna para, Marta i Miko aj od czasu do
czasu wynajmuje swoje mieszkanie turystom, a pieni dze uzyskane z wynajmu
przeznacza na w asne podró e. Z kolei Piotr i Daria wyodr bniaj pieni dze
uzyskane ze sprzeda y ró nych przedmiotów przez Internet nazywaj c je „lewymi” i nie bior ich pod uwag w codziennym bud etowaniu.
Poza pensj podstawowym ród em dochodu jest prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej. W ród badanych 28 par 10 osób prowadzi o tak dzia alno . Nawet je li polega ona na samozatrudnieniu i wystawianiu jednej faktury jednemu
klientowi miesi cznie (czyli de facto pracodawcy), to wprowadza ona do domu
pewien stopie z o ono ci i komplikacji. Po pierwsze, pieni dze wypracowywane w ramach dzia alno ci gospodarczej wprowadzaj komplikacj przy wyliczaniu miesi cznego dochodu, koniecznego do oszacowania i podania w rozmaitych wnioskach urz dowych. Z tego wzgl du Edyta i Aleksander zrezygnowali
z „becikowego”, a obecnie zamierzaj zrezygnowa z ubiegania si o 500 z
w ramach rz dowego programu „500+” na najstarsze dziecko, wyst pi jedynie z wnioskami na drugie i trzecie dziecko, w przypadku których kryterium
dochodowe nie jest wymagane. Po drugie, wymaga ona wydzielania pieni dzy
ﬁrmowych od pieni dzy domowych, którymi mo na swobodnie dysponowa .
Dlatego te wi kszo badanych przedsi biorców poza kontem ﬁrmowym ma
oddzielne konta na ZUS i VAT, na które przelewa odpowiednie kwoty, które s
niewidoczne w bud ecie domowym. Jak podkre la Maja: zawsze musz mie
plus tysi c z otych, eby zap aci sobie ZUS, wi c bardzo nie lubi rusza tych
pieni dzy. Niemniej w sytuacji nieprzewidzianych wydatków badani niech tnie,
ale si gaj po zgromadzone na tych kontach rodki, staraj c si jednak na bieco je sp aca . W przypadku Uli, która wykorzystywa a ﬁrmowe pieni dze do
atania licznych dziur w bud ecie domowym, sytuacja wymkn a si spod kontroli i jak mówi: „zad u y a si sama u siebie” tworz c zaleg o trzech kwartaów w op acaniu podatków. Po trzecie, gdy w ramach dzia alno ci wystawia si
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kilka lub kilkana cie faktur miesi cznie, pieni dze sp ywaj z nieregularno ci ,
co wprowadza poczucie chaosu i k opoty z bud etowaniem pieni dzy. Piotrowi, który otrzymuje jedn pensj od pracodawcy na pocz tku miesi ca, atwiej
jest wykona przelew na wspólne konto ni jego partnerce Uli, która prowadz c
dzia alno gospodarcz wystawia kilka faktur ró nym pracodawcom, przelewa na to konto mniejsze kwoty z wi ksz nieregularno ci . Jan prowadzi rodzinn ﬁrm wspólnie z ojcem, realizuj c du e zamówienia kilka razy w roku.
Dla domu Jana i Justyny oznacza to, e w jednym miesi cu na konto traﬁa 45
tysi cy z otych, a przez nast pne pó roku nic. Tym samym Jan nie potraﬁ oszacowa , jaki jest jego miesi czny dochód. Mimo dobrej sytuacji ﬁnansowej Jana
dla Justyny kwestia ta jest problematyczna, wola aby, by jej partner mia regularne dochody otrzymywane miesi cznie. Z jej perspektywy pieni dze z dzia alno ci gospodarczej naznaczone s nieregularno ci , s chaotyczne, nie mo na
przewidzie ich wysoko ci ani zaplanowa wi kszych wydatków domowych.
Z jednej strony, pieni dze z dzia alno ci gospodarczej traktowane s jak „pensja”, z drugiej, stanowi one odr bny, specyﬁczny rodzaj domowych pieni dzy.
Istotnym ród em pieni dzy w m odych gospodarstwach domowych s
pieni dze pochodz ce od rodziców. M odzi ludzie, którzy rozpoczynaj swoje ycie na swoim, w wielu przypadkach mog liczy na wsparcie ﬁnansowe,
zarówno w formie wi kszych transferów, jak i dora nej pomocy w yciu codziennym. Najcz stsz okazj do przekazania znacz cej sumy pieni dzy jest
lub lub zakup pierwszego mieszkania. S to pieni dze, o których w rodzinnym
domu si rozmawia o, nawet je li nie o konkretnych kwotach, to m odzi i rodzice podzielali przekonanie, e transfer tych pieni dzy nast pi. W relacjach
dotycz cych procesu przekazywania tych pieni dzy powtarza a si deklaracja:
wiedzieli my, e rodzice maj jakie pieni dze od o one na t okazj , ale nie
spodziewali my si a tyle. W przypadku lubu pieni dze traﬁaj do m odych
w formie prezentu gotówkowego w kopercie, rodzice te partycypuj lub w niektórych wypadkach przejmuj na siebie ca kowicie koszty organizacji wesela.
Natomiast w sytuacji, gdy to zakup mieszkania wywo uje transfer pieni ny,
rodzice wytwarzaj specjaln okazj i odpowiedni moment na przekazanie pieni dzy. Przyk adowo, kiedy Ania i Antoni jesieni kupili swoje mieszkanie, rodzice poczekali do wi t Bo ego Narodzenia, by przekaza im 13 tysi cy na
remont w uroczysty sposób w eleganckiej kopercie z zachowaniem ca ego ceremonia u. Oprawa przekazania tych pieni dzy sprawi a, e zosta y one potraktowane jako dar. Inn form przekazania daru jest formalna darowizna u notariusza, z której rodziny cz sto korzystaj (darowizny w kr gu najbli ej rodziny
nie podlegaj opodatkowaniu).
Sytuacje, w których nast puje przekazanie znacznych kwot pieni dzy, zwi zane s ze swoistym rytua em przej cia, którego regu y s jasne dla wszystkich,
a transfer pieni dzy w formie daru moment ten dodatkowo podkre la. Pieni dze
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te i konkretne kwoty zostaj w pami ci, poniewa stanowi one jedn z podstaw
powstania nowego gospodarstwa domowego. Natomiast w codziennym yciu
nadal dochodzi do przep ywów pieni nych mi dzy domem rodziców a m odych, przy czym status tych pieni dzy nie ma ju tak wyrazistego charakteru,
wr cz przeciwnie, jest on nieokre lony i rozmyty. Pieni dze te przekazywane
s mimochodem, cz sto w artobliwej formie, jak w przypadku Janusza, który wracaj c z odwiedzin w domu rodzinnym zorientowa si , e w jego portfelu znalaz o si dodatkowe 200 z . Gotówka ta mia a dla niego status mi ego
prezentu, dodatkowych, „ekstra” pieni dzy, które mo na wyda na swoje przyjemno ci. Z kolei Ania i Kamil po kupieniu mieszkania przy okazji odwiedzin
rodziców otrzymali ko dr , w której znalaz a si koperta zawieraj ca kilkaset
z otych.
Pieni dzy otrzymywanych przy okazji spotka rodzinnych nie zauwa a si
tak do ko ca ani nie liczy jako dochód. Form nieregularnych przep ywów
o niewielkich kwotach nazywa si „pomaganiem”, tym bardziej e bardzo cz sto do gospodarstwa domowego traﬁa nie tylko gotówka, ale pieni dze zamieniane na towary w postaci sprz tów domowych, mebli, produktów dzieci cych.
Zw aszcza pojawienie si dziecka w rodzinie uruchamia dodatkowe transfery,
zarówno gotówkowe, w formie przelewów i towarów. Miesi czna suma pieni dzy, która traﬁa w towarach do domu Nataszy i Igora, rodziców dwójki ma ych
dzieci, to oko o 1000 z , natomiast nie jest ona zupe nie zauwa ana w domowym bud ecie. Krysia, która regularnie otrzymuje pieni dze od swoich rodziców, jako jedyna w ród naszych badanych nazywa je nie tylko „pomaganiem”,
ale te wprost „utrzymywaniem”. Jednak, co istotne, do otrzymywania przelewów u ywa innego konta, ni tego, na które sp ywa a jej pensja, a pó niej zasiek macierzy ski. Dla banku by to wygl da o niepowa nie, t umaczy. Wszystko
przez tytu y przelewów: „dla Krysi i Leona na lody” czy „walentynkowy prezent”.
W trakcie bada mo na by o zaobserwowa sta e kr enie pieni dzy mi dzy domem m odych a ich rodziców, zarówno wi kszych kwot oznaczanych
jako symboliczny prezent, jak i tych mniejszych, nie do ko ca zauwa anych,
nie do ko ca liczonych, których status jest nieokre lony, przekazywanych
w rozmytej formie, tak by obie strony mog y pozosta w streﬁe nieoznaczono ci. Niemniej, pieni dze od rodziców maj status takich, na które m odzi
mog liczy w trudnej sytuacji, nawet je li nie mówi si wprost o konkretnych
kwotach.
Wspomniane wy ej luby s okazj , w ramach której m odzi otrzymuj
jednorazowo znaczn kwot pieni dzy. Wynika to ze zwyczaju w Polsce dawania pieni dzy w kopertach w prezencie lubnym. Jest on oparty na wiedzy
potocznej, wszyscy uczestnicy uroczysto ci wiedz , e takie jest oczekiwanie
pary m odej i w danym rodowisku mniej wi cej wiadomo, jak kwot wypada
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w o y do koperty9. W ród badanych ma e stw pieni dze otrzymane na lubie
wi kszo przeznaczy a na wydatki zwi zane z zakupem w asnego mieszkania.
To by y pieni dze nie do ruszenia, przeznaczone tylko i wy cznie na wyposaenie mieszkania, wspomina Ania o gotówce otrzymanej w prezencie lubnym.
Wk ad w asny przy zakupie mieszkania na kredyt, remont lub wyposa enie – takie przeznaczenie pieni dzy budzi zrozumienie i aprobat w ród rodziny. Natomiast gdy jedna z par za pieni dze lubne postanowi a uda si na wakacje,
spotka o si to wyrzutami ze strony rodziców, który spodziewali si innego spoytkowania tak du ej kwoty pieni dzy.
Dla Edyty, która wcze niej by a ju m atk , pieni dze otrzymane w prezencie od rodziny z okazji lubu z Aleksandrem mia y bardzo du e znaczenie,
poniewa stanowi y sygna , e rodzina zaakceptowa a jej drugi zwi zek. Znaczenie mia a te i wysoko otrzymanej kwoty, która znacznie przekroczy a jej
oczekiwania, poniewa spodziewa a si , e skoro jest to drugi lub, cywilna ceremonia o skromnym charakterze, rodzina poczuje si zwolniona z obowi zku
udzielenia wsparcia ﬁnansowego. Poniewa sta o si inaczej, w odczuciu Edyty
pieni dze te pos u y y jako narz dzie legitymizacji i aprobaty nowego zwi zku.
Z kolei Ola i ukasz pieni dze otrzymane na lubie przeznaczyli na sp at zad u enia na karcie kredytowej ukasza. Tym samym symbolicznie wyczy cili
zobowi zania ﬁnansowe z przesz o ci i rozpocz li swoje ma e stwo z czyst
kart .

Przeznaczenie domowych pieni dzy
Drugim wymiarem oznaczania pieni dzy jest ich ró nicowanie w zale noci od przypisywanego im przeznaczenia. Podstawowym typem pieni dzy, który wyra nie ró ni si ze wzgl du na przeznaczenie od pieni dzy codziennych,
„bie cych”, s oszcz dno ci. Oszcz dno ci te mog by przeznaczone na bardzo konkretny i okre lony cel, jakim najcz ciej jest wydarzenie lub inwestycja wymagaj ca du ych nak adów ﬁnansowych, jak wesele, wakacje czy wk ad
w asny na mieszkanie kupowane na kredyt. Równie planowane wyjazdy wakacyjne wymagaj kilkumiesi cznych przygotowa i uruchamiaj u badanych
praktyk odk adania co miesi c okre lonych kwot. Przyk adowo Miko aj ka dego miesi ca odk ada ze swojej pensji 30% na konto oszcz dno ciowe, poniewa
zaplanowa sobie kupno mieszkania za gotówk posi kuj c si dodatkowo poyczk z pracy. Z kolei gdy dostanie kwartaln premi w ca o ci przeznacza j
9

Podstaw wylicze jest „talerzyk”, czyli koszt posi ku weselnego dla jednej osoby. Osoby
bli sze, takie jak rodzice, rodzice chrzestni czy bliscy przyjaciele zobowi zani s w o y do
koperty wi ksz kwot pieni dzy.
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na oszcz dno ci. Kiedy jednak w po owie miesi ca pieni dze na wspólnym koncie Marty i Miko aja si ko cz , i zaczynaj pokrywa wydatki z prywatnych
rodków, to Miko aj trzyma si cis ej zasady nienaruszania swoich oszcz dnoci, dlatego, eby zmie ci si w bud ecie, ogranicza swoj konsumpcj rezygnuj c z dodatkowego treningu czy zakupu ubra .
Poza oszcz dzaniem na konkretny cel badani d
do wypracowania w sobie praktyki oszcz dzania. Odk adanie pieni dzy ma zapewni bezpiecze stwo
w bli ej nieokre lonej przysz o ci, a zgromadzone rodki nazywane s „zabezpieczeniem” czy „poduszk ﬁnansow ”. Badani widz sens takiego oszcz dzania, jednak sama ta praktyka dla wielu jest czym , o czym my l , e warto jest
si tego nauczy . Cz sto punktem odniesienia dla nich s inni znajomi, którzy
maj c zbli ony lub mniejszy dochód s w stanie zaoszcz dzi pieni dze na wyposa enie mieszkania czy nowy samochód. Zdolno znajomych do oszcz dzania jest w ten sposób uwidoczniona, a jej namacalnym dowodem s dobra materialne.
Poniewa jednak jest to praktyka, której niektórzy badani musz si nauczy ,
potrzebuj przy tym wsparcia w utrzymywaniu dyscypliny. Maksowi i Kasi
w utrzymaniu re imu oszcz dzania pomaga system wewn trzdomowego opodatkowania: 20% z ka dej wystawionej klientowi faktury automatycznie przelewane jest na konto oszcz dno ciowe. Piotr i Ula postanowili sprawdzi , czy sta
ich b dzie na wynajem wi kszego, ale te dro szego mieszkania, dlatego kilka
miesi cy wcze niej zacz li przelewa 20% ze swoich pensji na osobne konto.
Inni wymy laj z góry okre lone kwoty: 1000, 1500 lub 2 tysi ce z otych, które
przelewaj na konto oszcz dno ciowe na pocz tku miesi ca i wy czaj z biecego bud etowania. Ci, którym ze wzgl du na skal miesi cznych obci e
nie udaje si zwi ksza oszcz dno ci, staraj si nie uszczupla zasobów, które
ju zgromadzili. Przyk adowo Antoni ma wyznaczony pu ap 10 tysi cy wolnych
rodków. Razem z Blank staraj si tak bud etowa , eby, jak mówi Antoni,
nigdy nie wyj poni ej jakiego tam wyznaczonego przeze mnie progu. Minimalnie musi by 10 tysi cy na koncie. Jak widzimy, e ten pu ap zaczyna spada ,
to trzeba zrobi reform . W sytuacji, gdy limit ten jest zagro ony, para zaczyna
gromadzi paragony, by skontrolowa , na co wydaj pieni dze, z czego mo na
zrezygnowa . Taki audyt, automatycznie po miesi cu. Je eli widz , e jednak to
si nie skleja, to wiadomo, e gdzie tu trzeba co uci .
Niektórym pomaga w tym technologia i rozwi zania proponowane przez instytucje ﬁnansowe. Badani korzystaj cy z kont oszcz dno ciowych chwal sobie ograniczenia, jakie narzucaj banki. Przyk adowo James uwa a za plus to, e
z tego typu konta mo na zrobi tylko jeden przelew w miesi cu. Z kolei Aleksander korzysta z polisolokaty, z której w ogóle nie mo na wyp aca pieni dzy. Obaj doceniaj ten re im, który pozwala systematycznie odk ada pieni dze w bud ecie. Inni próbuj sobie narzuci samodyscyplin w oszcz dzaniu
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przelewaj c na konto od razu z góry za o on kwot , o której natychmiast zapominaj . Pieni dze te nabieraj charakteru „nienaruszalnych”, nie mo na z nich
korzysta na pokrycie wydatków zwi zanych z bie c konsumpcj , poniewa
wiadczy oby to o s abo ci, niemo no ci utrzymania dyscypliny i pora ce caego projektu oszcz dno ciowego. Dlatego w a nie koniecznie jest ich wyra ne odseparowanie od bie cego konta. Wynika to ze sta ego napi cia mi dzy
oszcz dzaniem na przysz o , która jest w dalszym horyzoncie, a bie c konsumpcj , która jest tu i teraz. Strach przed „przejedzeniem” czy te „rozpuszczeniem” pieni dzy jest na tyle silny, e potrzebne s rodki wyra nego wydzielenia od bie cych pieni dzy pewnej kwoty, najlepiej od razu na pocz tku
miesi ca.
Oszcz dno ci s tym rodzajem pieni dzy, które s widoczne, namacalne
i dok adnie liczone. Artur, który kiedy skrupulatnie prowadzi bud et, po roku
z satysfakcj obserwowa w arkuszu kalkulacyjnym sukcesywny miesi czny
przyrost oszcz dno ci (liczony równie w procentach). Natomiast gdy straci
prac i musia przez rok korzysta ze zgromadzonych oszcz dno ci, przesta korzysta z arkusza, eby nie widzie i nie liczy straty.
O ile pieni dze, które si kumuluj , s namacalne, liczone i patrzy si na ich
przyrost, a straty strategicznie nie chce si zauwa a , o tyle podobny sposób
niedostrzegania wi e si z pieni dzmi rynkowymi, jakim s inwestycje i pieni dze „kredytowe”. Po wp yni ciu pensji na konto lub otrzymaniu przelewu za
faktur w przypadku osób prowadz cych dzia alno gospodarcz , to w a nie
rata kredytu jest sp acana w pierwszej kolejno ci. Przep yw pieni ny dokonuje
si szybko, u niektórych tak szybko, e nie uwzgl dniaj tych pieni dzy w domowym bud ecie. Tak bardzo chc sp aci rat kredytu, e postanawiaj ich nie
wiedzie , pieni dze wyp ywaj z konta w krótkim odst pie czasowym od wp yni cia, e nie zostaj wcze niej mentalnie zaksi gowane jako wp yw. Staj si
tym samym do pewnego stopnia niewidzialne i nieodczuwalne. Te pieni dze nie
istniej t umaczy Krysia. Brak my lenia o pieni dzach kredytowych dotyczy zarówno miesi cznej raty, jak i ca o ci kosztów kredytu, w tym odsetek. Nawet ci,
którzy prowadz arkusze kalkulacyjne i uwzgl dniaj w nich miesi czne koszty
kredytu, czy nawet maj rozpisane raty na 30 lat, jak Ania i Kamil, to pieni dze
te postrzegaj jako liczby w arkuszu. Maj one charakter abstrakcyjny, traktuje
si je zupe nie inaczej ni bie ce pieni dze. Z kolei pieni dze przeznaczane na
inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne równie znikaj z obecnego horyzontu, przenosz c si w przysz o . Na pocz tku miesi ca wyodr bnia si je
ze sta ego dochodu, przelewa na odpowiednie konta i zapomina o nich. Lepiej
jest ich nie widzie , nie my le o nich ani ich nie liczy 10.
10
Por. analizy Caitlin Zaloom (2006) sposobów, w jaki inwestorzy ﬁnansowi mentalnie
oddzielaj pieni dze rynkowe, którymi obracaj w pracy, od swoich w asnych prywatnych.
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Inn , specyﬁczn form pieni dzy, które wysy ane s w przysz o , s pieni dze „dla dzieci”. W relacjach badanych par pojawi y si przyk ady specjalnych
kont, na których planuje si gromadzi rodki na przysz o dzieci z przeznaczeniem na zakup mieszkania dla nich czy op acenie studiów na ameryka skiej
presti owej uczelni. Pieni dze te w intencji wyodr bniane s z domowego bud etu, ale albo na kontach zgromadzone s niewielkie kwoty: od kilkuset z otych do tysi ca i wtedy rzeczywi cie s one „nie do ruszenia”, albo regularne
odk adanie wi kszych kwot pozostaje na razie na poziomie deklaracji. Obecnie
pieni dze te traktowane s jako ród o pieni dzy awaryjnych, z których mo na
skorzysta , by za ata dziur w domowym bud ecie. Przyk adowo Konstanty
i Alicja wspominali, e musieli si „zapo yczy ” u swego rocznego syna, bior c
na bie ce wydatki 1,5 tysi ca z otych, które otrzyma od rodziny na chrzcie.
Ciekaw kategori pieni dzy „na dziecko” s spodziewane rodki z rz dowego
programu „500+”, które ju w badanych domach uwzgl dniane s w bud ecie
domowym. Te pary, które si spodziewaj pieni dzy z tego programu, planuj przeznaczy je raczej na bie ce potrzeby dzieci ni na inwestowanie w ich
przysz o .

Formy domowych pieni dzy
Kolejnym kryterium kategoryzacji domowych pieni dzy jest ich forma.
W zale no ci od tego, czy pieni dze s dost pne w konkretnej i namacalnej formie, jak jest gotówka, czy te w postaci liczb na internetowych kontach bankowych, stosuje si ró ne systemy oznaczania i kategoryzacji.
Pieni dze, które Edyta otrzymuje ze sprzeda y swoich wyrobów, s dzielone
na dwie kategorie. Te, które dostaje od swoich klientów w gotówce, traﬁaj do
koperty przechowywanej w domu. W kopercie tej znajduje si gotówka przeznaczona na wszelki wypadek, gdy trzeba nagle zap aci za jak us ug , lub
nieprzewidziany wydatek, na przyk ad gdy córce przypomni si , e potrzebne
s pieni dze w szkole na jakie wyj cie. Wtedy pieni dze ze sprzeda y mieszaj
si z pieni dzmi domowymi przechowywanymi w kopercie i nabieraj takiego
samego charakteru. Natomiast je li klienci p ac przelewem, to pieni dze te traﬁaj na specjalne subkonto, z którego pokrywane s wydatki inwestycyjne zwi zane z produkcj . Mog by wykorzystane tylko na zakup materia ów, nie mog
natomiast by „przejedzone” czy spo ytkowane na bie ce domowe wydatki,
poniewa oznacza oby to swoist pora k w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, która dopiero si rozkr ca i wymaga sta ego inwestowania. Wyra ne
jest zatem rozgraniczenie mi dzy gotówk , pieni dzmi „niepowa nymi”, a tymi
otrzymywanymi elektronicznie na konto bankowe, które zostawiaj za sob lad
na wyci gu bankowym i traktowane s z wi ksz powag .
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M odzi ludzie przechowuj w domach gotówk w ró nych kwotach: od
drobnych monet trzymanych w s oiku do du ych rezerw gotówkowych gromadzonych w szkatu kach. Gotówka trzymana w domu pe ni szereg funkcji. Dla
jednych jest to forma domowego, podr cznego bankomatu, gromadzi si tam
pieni dze na wszelki wypadek: gdy przyjdzie fachowiec naprawi zmywark
i przyjmie p atno w gotówce, gdy trzeba zamówi jedzenie na wynos, zap aci kurierowi lub wyskoczy po zakupy spo ywcze do pobliskiego sklepu lub
warzywniaka, który nie przyjmuje p atno ci kart . Z podr cznego domowego
bankomatu bierze si te rano pieni dze, by móc sobie kupi jak przek sk
w pracy. Gotówka przechowywana jest we wszystkim wiadomym, jednoczenie atwo dost pnym miejscu: s oik w kuchni z drobnymi, przez którego przezroczyste ciany atwo oceni , jaka kwota jest do dyspozycji. Inne, wi ksze
kwoty, przechowywane s w ró nego rodzaju skrzynkach, pude kach i szkatu kach. Te z regu y s schowane przed wzrokiem postronnych osób i przechowywane s w okre lonym miejscu: w prywatnej przestrzeni, na przyk ad w nocnej
szafce w sypialni lub w szuﬂadzie. Inni wybieraj niepozorne, zlewaj ce si
z otoczeniem kuchennym naczynia, jak jeden z maroka skich ta inów stoj cy
na pó ce w kuchni Alicji i Konstantego. Oboje maj tam zgromadzone w tej
chwili kilkaset z otych, a docelowo chcieliby, by znalaz a si tam kwota 1000
z , która b dzie stanowi dowód na to, e gospodarstwo osi gn o codzienn p ynno ﬁnansow . Zupe nie odwrotnie jest w przypadku Mai i Romana,
którzy po przekroczeniu zgromadzonej z wynagrodzenia za lekcje udzielane
przez Maj kwoty 1000 z decyduj si wp aci j do banku, by nie przechowywa w domu zbyt du ej ilo ci gotówki. W domu Basi i Kuby równie jest
sta y obieg gotówki zwi zany z otrzymywaniem przez Kub wynagrodzeniem
od pacjentów. Poniewa Kuba prowadzi swoj praktyk w wydzielonej cz ci
domu, gotówka, któr otrzymuje w gabinecie, umieszcza w ró nych, umówionych z Basi miejscach. Dom dla Basi i Kuby stanowi centrum ich ycia, poniewa
czy w sobie ich ycie rodzinne oraz zawodowe, jest te ród em codziennie dop ywaj cych pieni dzy z pracy, dlatego nie ma potrzeby korzysta
z bankomatu: pieni dze na bie ce potrzeby trzymane s w domu. Innym uzasadnieniem tej sytuacji jest niech do banków. Poza konieczno ci posiadania ﬁrmowego konta bankowego zwi zanego z prowadzon dzia alno ci gospodarcz w domu Basi i Kuby rz dzi gotówka. Równie ich 9-letnia córka
otrzymuj ca pieni dze z ró nych okazji od krewnych przechowuje pieni dze
w skarbonce, w której zgromadzi a oko o 1200 z . Niemniej jednak zgromadzone wi ksze oszcz dno ci przechowywane s na koncie bankowym, mimo deklarowanej niech ci do instytucji ﬁnansowych. Niech do banków podzielaj
równie ucja i Marian, którzy ca o posiadanych pieni dzy trzymaj w domu
w specjalnej szkatu ce. Znajduje si w niej oko o 23 tysi cy z otych, s tam
przechowywane te oszcz dno ci w euro i dolarach.
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Podr czna gotówka w domu, u ywana do bie cej konsumpcji jest atwo dost pna, a jednocze nie trzymana w wyra nie oddzielonym miejscu, specjalnej
nieprzypadkowej przestrzeni. Jest trzymana w zamkni tych, przykrywanych pojemnikach, ukrytych przed okiem postronnego obserwatora. Poza przechowan
podr czn gotówk badani kumuluj drobne lub okazjonalne pieni dze w skarbonkach, cz sto o artobliwych kszta tach. Skarbonka jednej z par ma kszta t samochodu, na którego numerze rejestracyjnym widnieje data ich lubu. Pieni dze
wrzucane do skarbonek nie maj zazwyczaj wyra nego przeznaczenia, trudno
oszacowa , jaka kwota znajduje si w rodku. Pieni dze te w aden sposób nie
s wliczane do bud etu, wrzuca si je do skarbonki i zapomina o nich.

Materialne systemy oznaczania i segregowania pieni dzy
Poza zwyk ym przechowywaniem gotówki, która obs uguje realizacj bie cych potrzeb i traktowana jest jako jedno ród o, badani stosuj równie systemy oznaczania i segregowania pieni dzy w zale no ci od celu, na jakie s przeznaczone. Oznacza to podzia pieni dzy na okre lone pule, u ywaj c do tego
ró nych materialnych sposobów dzielenia gotówki, jak w przypadku Marioli
i Bartka. Mariola u ywa do tego kopert, na ka dej z nich widnieje opis, na co
pieni dze s przeznaczone: „Op aty”, „Samochód” „Prezenty”. To, co robi Mariola, to u ywanie kopert jako materialnych no ników do kategoryzacji wydatków w ramach mentalnego ksi gowania wraz z pisemnym oznaczeniem kategorii. Poniewa wobec Bartka prowadzona by a egzekucja komornicza, pieni dze
z jego wynagrodzenia przelewane s na konto Marioli, by uchroni je przed
zaj ciem komorniczym. Dlatego te w szuﬂadzie Marioli znajduje si koperta
z napisem „Bartek”, w której znajduje si pensja Bartka wyp acona z bankomatu. W ci gu miesi ca Mariola wyci ga z niej potrzebne Bartkowi kwoty jednocze nie informuj c go, ile mu zosta o do dyspozycji. Bartek z kolei odk ada
z dodatkowo zarobionych pieni dzy gotówk do skrzynki na sp at d ugu.
System segregowania pieni dzy w kopertach stosuj równie Jagna i James
w celu utrzymania dyscypliny w codziennych wydatkach. W ich przypadku nie
oznacza to jednak dzielenia pieni dzy na kategorie, ale s u y wydzieleniu bud etu jedzeniowego. Jagna i James dziel miesi czny bud et przeznaczony na
jedzenie na tygodnie i umieszczaj w odpowiednich kopertach pilnuj c, by nie
wydawa wi cej ni zaplanowali. Koperty te s u im jako narz dzie trzymania tygodniowej dyscypliny w wydatkach. Jednocze nie pe ni rol wydzielenia
pieni dzy „domowych” od osobistych i prywatnych. Jagna i James przestrzegaj systemu kopertowego do tego stopnia, e gdy James ma ochot kupi sobie niezdrow przek sk typu col lub czipsy, to u ywa do tego specjalnie zaoszcz dzonych „osobistych” pieni dzy odseparowanych ﬁzycznie w portfelu od
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pieni dzy kopertowych, które wydawane mog by tylko na zdrowe i po ywne
jedzenie do domu.
Wydzielanie puli pieni dzy przeznaczonej za codzienne zakupy, g ównie
spo ywcze stanowi te odzwierciedlenie podzia u ról mi dzy kobiet a m czyzn . W domu Krzysztofa i Ani on reguluje wydatki zwi zane z kredytami hipotecznymi, sta ymi op atami i wi kszymi zakupami. Ania natomiast ze swojej
pensji op aca tzw. „ ycie”, czyli codzienne zakupy spo ywcze oraz „chemi ”.
Poniewa jednak istnieje mi dzy nimi dysproporcja dochodów (80:20) pod koniec miesi ca Ani brakuje pieni dzy na zakupy. W tej sytuacji Krzysztof „dorzuca” ze swojego bud etu kwoty rz du 50–70 z , wrzuca je do s oika mówi c: to
powinno starczy do rody.
Takie wydzielanie pieni dzy podzielone na mniejsze kwoty stanowi ród o
napi mi dzy kobietami a m czyznami, poniewa mo e by traktowane jako
oznaka dominacji jednej osoby nad drug i ch ci kontroli nad jej wydatkami.
To nie jest tak, e ja Romanowi wydzielam pieni dze, wyja nia Maja wskazuj c, e po prostu w ich domu to ona otrzymuje cz
wynagrodzenia w gotówce
i te pieni dze musz przez ni przep yn . Z kolei sytuacje, gdy rzeczywi cie
jeden partner wydziela drugiemu pieni dze, budz niepokój. W przypadku Ani,
która przez pewien czas chorowa a i pozostawa a bez pracy, sytuacja, w której
Antoni zostawia jej przed wyj ciem rano z domu na szafce gotówk na zakupy,
by a upokarzaj ca. Ta sama sytuacja dla Blanki, która ze swym m em stworzy a ma e stwo oparte na tradycyjnym podziale ról p ciowych, by a ród em
zadowolenia. To, e partner wychodz c do pracy lub wyje d aj c w kilkudniowy wyjazd s u bowy zostawia pieni dze na stoliku, by o dla niej oznak troski
i ch ci zabezpieczenia jej bytu.
Materialne praktyki oznaczania pieni dzy spe niaj dwie funkcje. Pierwsz
z nich jest zapewnienie bezpiecze stwa poprzez bycie przygotowanym na ró ne sytuacje i wygody poprzez zagwarantowanie sobie sta ego dost pu gotówki.
Pieni dze trzymane w tym celu s pieni dzmi podr cznymi. Drug funkcj jest
oznaczanie i segregowanie pieni dzy odpowiadaj ce na potrzeb kontroli, trzymania dyscypliny i porz dku. Podzia pieni dzy pozwala na uporz dkowanie
ich i wpisanie w tygodniow lub miesi czn rutyn przydatn w sytuacji, gdy
para decyduje si na prowadzenie cis ego bud etu. Ci, którzy rozpocz li bud etowanie, wcze niej mieli poczucie braku kontroli nad pieni dzmi. Jagna i James
przed wzi ciem kredytu hipotecznego yli chwil i nie kontrolowali wydatków.
Decyzja o kupnie mieszkania na kredyt, konieczno wyposa enia oraz ch
prowadzenia dobrego jako ciowo ycia wymusi a u nich pilnowanie bud etu.
U Jagny i Jamesa koperty s materialnym odpowiednikiem wcze niejszego bud etowania w arkuszu kalkulacyjnym. O ile Excel jest pewnym planem na miesi c, to system kopertowy stanowi narz dzie jego realizacji. Dzi ki temu para
ta na bie co monitoruje narzucony sobie re im. Z kolei kiedy ucja i Marian
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ogl daj zgromadzon przez siebie gotówk , która odzwierciedla w ca o ci ich
sytuacj ﬁnansow , maj poczucie kontroli nad swoim yciem. Rosn ca kupka
napawa ich przyjemno ci , cz sto zagl daj do skrzynki, przeliczaj pieni dze
i odnotowuj sum . Poniewa ich ycie zorganizowane jest wokó uzbierania
pieni dzy na wymagany wk ad w asny przy zakupie na kredyt wymarzonego
mieszkania, otwieranie skrzynki, ogl danie i przeliczanie gotówki jest dla nich
czynno ci , która daje im poczucie zbli ania si do upragnionego celu. Stanowi
te dowód na trzymanie dyscypliny.

Udomowione arkusze kalkulacyjne
Omówione wcze niej praktyki wskazywa y na sytuacje, kiedy w ramach pracy relacyjnej strategicznie unika si dok adnych kalkulacji przep ywów pieni nych mi dzy partnerami, a tak e mi dzy domami m odych a ich rodziców. Jednak w ramach gospodarstwa domowego pieni dze cz sto s starannie liczone,
a niektóre z badanych par prowadz zaawansowane systemy bud etowania domowych pieni dzy.
Bezpo rednim impulsem do prowadzenia bud etu jest konieczno wi zania ko ca z ko cem, najcz ciej jest to sytuacja, w jakiej znajduje si para po
wzi ciu kredytu hipotecznego. Inne pary antycypuj przysz e wydarzenia, takie
jak ko cz cy si zasi ek macierzy ski czy prowadzony w pracy projekt, przygotowuj c si na spadek dochodów w najbli ej przysz o ci. Z kolei te pary, których sytuacja ﬁnansowo chwilowo jest stabilna, bud etuj pieni dze przygotowuj c si na bli ej nieokre lone ryzyko i niepewno . Bud etowanie domowych
pieni dzy wynika z ch ci kontroli nad pieni dzmi i poczucia strachu przed ich
„przejedzeniem”.
Pary bud etuj domowe pieni dze pos uguj c si wsparciem technologicznym, takimi jak funkcjonalno ci w kontach bankowych czy towarzysz cymi im
aplikacjami bankowymi na telefony komórkowe, jednak podstawowym narz dziem opracowywania domowego bud etu s komputerowe arkusze kalkulacyjne. W badaniu zaobserwowa mo na by o pojedyncze u ycia takich arkuszy,
gdy w yciu domu mia o miejsce wydarzenie na tyle z o one, e wymaga o rozo enia kosztów operacji na czynniki pierwsze. Takim wydarzeniem na pewno
jest organizacja wesela, remont domu czy te przygotowanie si do wzi cia kredytu mieszkaniowego. Stosowane w tych sytuacjach arkusze kalkulacyjne mia y
jednak charakter jednorazowy, ich zastosowanie by o dora ne, podporz dkowane tym projektom11.
11
Jednym z eksponatów wystawy „Wesela 21” w Muzeum Etnograﬁcznym w Krakowie
(06.02.2016 – 02.10.2016) jest „Excel Panny M odej”.
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Natomiast osiem z badanych par u ywa o arkuszy kalkulacyjnych (w formie
Excela, dokumentu Google czy Kontomierza12) w sposób regularny, posiadaj c w archiwum wielomiesi czne zapiski domowych wydatków. Sposób patrzenia na domowe pieni dze przez arkusze kalkulacyjne to praktyka, któr badani
przenosz do domu z pracy, gdzie na co dzie pracuj z tego typu dokumentami. Excele, narz dzia pracy biurowej, zostaj udomowione i jednocze nie spersonalizowane, bo jak podkre laj badani, s one „nasze” czy te „autorskie”.
Jednocze nie personalizacja arkuszy kalkulacyjnych oraz system zastosowanych w nich formu powoduje, e wytwarzaj one swoist rzeczywisto , cz sto
o charakterze ﬁkcyjnym, zrozumia tylko dla u ytkowników arkusza. Liczby
widniej ce w arkuszu nie stanowi bowiem dok adnej reprezentacji rzeczywistej sytuacji ﬁnansowej domu, a ich analiza matematyczna czy ekonomiczna
z góry skazana by aby na niepowodzenie.
W Excelu Mai i Romana nie ma adnej wzmianki o dochodach, nie s
uwzgl dniane sta e wydatki, takie jak rata kredytu, czynsz, a tak e wydatki Mai
op acane z prowadzonej przez ni dzia alno ci gospodarczej. wiadomie nie
wpisuj tam te wi kszych, niestandardowych zakupów, by „nie psu statystyk”.
Ich Excel s u y rejestrowaniu codziennych, g ównie gotówkowych wydatków.
W arkuszu Aleksandra i Edyty nie s uwzgl dniane dochody z dzia alno ci gospodarczej Edyty, poniewa s one nieprzewidywalne. Podobnie dochód z wynajmowanego mieszkania nie jest wliczany do bud etu, oboje nie chc za bardzo polega na tych pieni dzach, traktuj c je jako niesta e i niepewne. Pensje
Oli i ukasza wp ywaj w ró nych dnia miesi ca, w zwi zku z czym w Excelu
wykonywane s operacje na pieni dzach, które dopiero b d , a których faktycznie w danym momencie na ich kontach nie ma.
Narz dzie u ywane przez Piotra i Ul to Kontomierz pobieraj cy dane z konta bankowego. Istotne jest jednak to, e uwzgl dnia on tylko ruchy wykonywane
na wspólnym koncie, podczas gdy ignoruje wszelkie transfery na kontach osobistych oraz na koncie ﬁrmowym Uli. Przelewy, które ka de z nich dokonuje
z konta osobistego na konto wspólne, traktowane s jako wp aty gotówkowe.
Kontomierz zarejestrowa w ten sposób, e w ci gu czterech lat Ula wp aci a
na ich konto o 50 tysi cy wi cej ni Piotr. Kwota ta deﬁniowana przez Piotra
jako swoisty „d ug” wobec Uli, jest stale przez niego monitorowana, jednak dla
czytelno ci wewn trz systemu manewruje ﬁkcyjnymi wp atami i wyp atami, jak
mówi: chocia teoretycznie by o po równo. Niemniej, gdyby którego dnia on
móg wp aci te 50 tysi cy, to nast pi o by wyrównanie i w systemie pojawioby si prawdziwe zero. Z kolei Ula przejmuj c zarz dzanie Kontomierzem
od Piotra postanowi a wprowadzi praktyk bud etowania znan jej z obs ugi
12
Kontomierz jest narz dziem importuj cym i analizuj cym dane z przypisanych mu internetowych kont bankowych: http://kontomierz.pl (data dost pu: 31.05.2016).
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wspólnot mieszkaniowych. W celu zaprojektowania modelowej miesi cznej
struktury wydatków przeanalizowa a w Kontomierzu ich wydatki poniesione
w poprzednim roku w rozbiciu na poszczególne kategorie, a nast pnie wyci gn a miesi czn redni dziel c kwot przez 12. Kiedy w po owie miesi ca
zorientowa a si , e nie wydadz zaplanowanych 200 z na ubrania, postanowi a jednak dla zachowania dyscypliny utrzyma t kwot w planowanym bud ecie na ubrania, mimo wiadomo ci jej ﬁkcji. Wszystko po to, by nie robi
sobie zb dnych nadziei i nie prze y rozczarowania zwi zanego z nieutrzymaniem dyscypliny.
Excele nie uwzgl dniaj wszystkich pieni dzy, które przep ywaj przez gospodarstwo domowe, niektóre z nich s wiadomie i strategicznie pomijane. Arkusze wytwarzaj transparentno i wiedz zwi zan z domowymi ﬁnansami,
ale nie jest to wiedza oddaj ca rzeczywisto , lecz kreuj ca pewn ﬁkcj . Wa ne jest jednak to, e ﬁkcja ta jest umówiona arbitralnie i podzielana przez oboje
partnerów. Pracuj c z arkuszem kalkulacyjnym para wytwarza swój w asny j zyk komunikacji oparty zarówno na komponencie ilo ciowym („ile”), jak i jakociowym („na co?”, „dlaczego tyle?). J zyk ten s u y im do wytwarzania pewnego modelu gospodarstwa domowego, który staje si obiektem zewn trznym,
mo na o nim dyskutowa , mo na si w nim przegl da jak w lustrze, mo na te
modyﬁkowa swoje praktyki tak, by pasowa y to tego modelu. Tym samym arkusze kalkulacyjne pe ni przede wszystkim funkcj pragmatyczn – pozwalaj
tak dzia a , by osi ga zamierzone efekty.

Cele u ywania arkuszy kalkulacyjnych
Cele, dla których pary u ywaj w praktyce ycia codziennego arkuszy kalkulacyjnych, na pierwszy rzut oka s zró nicowane. Ania i Kamil pocz tkowo
traktowali Excel przede wszystkim jak kalkulator, w który wpisywali poniesione wydatki zaznaczaj c, kto za co p aci , monitoruj c wzajemne zobowi zania wobec siebie i sprawdzaj c, czy udaje im si zachowa odpowiedni balans.
Ich Excel osadzony by tu i teraz. Jednak w momencie gdy zdecydowali si
wspólnie wzi kredyt hipoteczny, ich arkusz poszerzy si nie tylko o poniesione wydatki zwi zane z wyposa eniem mieszkania, ale równie wybieg 30
lat do przodu pokazuj c symulacj planowanej sp aty rat kredytowych. Takie
wybieganie w przysz o wida równie w Excelach innych par, które u ywaj ich jak kalendarzy. Wida w nich plany wakacyjne, inwestycje remontowe,
uroczysto ci rodzinne i wydatki towarzyskie zwi zane z zakupem prezentów,
jak w przypadku Jagny i Jamesa, którzy ka dy miesi c rozpoczynaj od zaplanowania z wyprzedzeniem wszelkich wydatków. Jednak w wi kszo ci arkuszy
kalkulacyjnych planowanie przysz o ci zazwyczaj odbywa si w skali mikro,
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dotyczy wydarze , które zwi zane s z yciem domu. W ród naszych badanych
tylko Konstanty i Alicja planuj c przysz o my l o czynnikach makroekonomicznych takich jak inﬂacja zaznaczaj c w arkuszu planowan miesi czn kwot 305 z zamiast 300 z przeznaczonych na oszcz dno ci dla syna. Licz si te
z ryzykiem inwestycyjnym zwi zanym ze spadkiem kursu posiadanych przez
nich akcji. Zdarza im si jednak nie doszacowa ryzyka – planuj c d ugie wakacje w Azji wzi li pod uwag przysz e pieni dze Konstantego, które ostatecznie
nie zosta y mu wyp acone. W konsekwencji przez nast pnych kilka miesi cy
musieli znacz co ograniczy konsumpcj . Arkusz kalkulacyjny jest miejscem,
gdzie nast puje konfrontacja planu z rzeczywisto ci . Prognozowana i wpisana
do arkusza pensja Konstantego musi zosta urealniona po jej faktycznym wp yni ciu na konto, gdy w ka dym miesi cu jej wysoko si waha ze wzgl du na
nadgodziny i premie. Alicja i Konstanty wyznaczaj sobie ca y szereg celów inwestycyjnych i oszcz dno ciowych, a patrz c w arkusz mówi sobie: jeste my
odpowiedzialni, radzimy sobie.
Z kolei Ola i ukasz u ywaj Excela, by analizowa swój styl konsumpcji
post factum. Po up ywie ka dego miesi ca analizuj wydatki w poszczególnych
kategoriach zastanawiaj c si , które z nich s uzasadnione, a z których nale aoby zrezygnowa , eby móc w ko cu co zaoszcz dzi . Pomagaj im w tym
wykresy obrazuj ce ilo pieni dzy wydanych na taksówki czy jedzenie na miecie. Tym samym dla Oli i ukasza u ywanie Excela wi e si ze spogl daniem
wstecz i sporz dzaniem swoistego bilansu jako ci ich ycia. Mimo to, pod koniec ka dego miesi ca okazuje si , e nie uda o im si zaoszcz dzi pieni dzy.
Tymczasem w przypadku innych par moc Excela jako technologii dyscyplinuj cej sprawdza si : Maja i Roman dokonuj porówna wydatków z jednego miesi ca z poprzednimi, by sprawdzi , czy udaje im si utrzyma re im sta ego
oszcz dzania. Na co dzie zachowuj cy umiar w wydatkach po jednorazowym
szale stwie w barze, gdzie wydali du o pieni dzy na alkohol, po zobaczeniu
kwoty w arkuszu Excela do wiadczyli uczucia „kaca moralnego” i postanowili
ograniczy wyj cia w danym miesi cu wracaj c do codziennej dyscypliny.
Na pierwszym planie w arkuszu Edyty i Aleksandra widnieje kwota 834,79
z wyra nie uwypuklona, napisana du , czerwon czcionk . Jest to „wolna gotówka” ró nica „dochodu” i „planowanych wydatków”. Oznacza ona sum , jak
faktycznie maj do dyspozycji do ko ca miesi ca, mimo posiadanych ponad
5 tysi cy na koncie bie cym. Kwota ta stanowi dla nich, jak mówi Aleksander, „drogowskaz”, pokazuje, na co mog sobie jeszcze pozwoli w tym miesi cu lub jak bardzo musz ograniczy konsumpcj , eby zmie ci si w bud ecie. Z kolei Kontomierz, u ywany przez Ul i Piotra, nazywany by przez
niego „niemym wiadkiem” ich codziennego ycia, poniewa narz dzie to nie
mia o wp ywu na konsumpcj , w aden sposób nie modyﬁkowa o ich zachowania, a jedynie rejestrowa o przep ywy pieni ne na wspólnym koncie. Kiedy
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to Piotr obs ugiwa Kontomierz, u ywa go jako technologii wydzielaj cej ich
gospodarstwo domowe od z o onego wiata operacji ﬁnansowych Uli prowadz cej dzia alno gospodarcz , obs uguj c wynajem mieszka cz onków rodziny i jednocze nie sp acaj cej zad u enie zwi zane z kredytem hipotecznym
pod inwestycj , która nie zosta a wybudowana. W parze tej wida by o rozbie no w podej ciu do tego narz dzi. O ile Piotr traktowa Kontomierz jak „ﬁnansowy pami tnik”, w ramach którego rejestrowa swój ﬁkcyjny d ug wobec
Uli, o tyle dla niej narz dzie to s u y o do analizy struktury wydatków w skali roku i miesi ca, a po obliczeniu, ile pieni dzy posz o na rozrywk i u ywki,
sta o si równie „technologi do wypominania”. Kiedy Ula przej a od Piotra
zarz dzanie Kontomierzem wprowadzaj c plan bud etowania bazuj cy na wzorach konsumpcji z poprzedniego roku, z jednoczesnym mocnym zamiarem ich
modyﬁkacji, narz dzie to z „niemego wiadka” przekszta ci o si w technologi
dyscyplinuj c .

Kategorie w arkuszach kalkulacyjnych
Poza aspektem ilo ciowym odpowiadaj cym na pytanie „ile?” w arkuszach
kalkulacyjnych pojawia si równie aspekt jako ciowy. Excele udzielaj odpowiedzi na pytanie: „na co?” Dlatego te poza kwotami na pierwszym planie
widoczne s kategorie wydatków. O ile w przypadku aplikacji w bankowo ci
elektronicznej czy Kontomierza kategoryzacja odbywa si automatycznie przez
system, o tyle autorski charakter arkuszy kalkulacyjnych pozwala nada kategoriom bardziej spersonalizowany charakter13. Kategorie nie s u tylko wyra nemu oznaczeniu, „na co wydajemy”, ale odbijaj si w nich zasady, na jakich
odbywa si lub te powinna odbywa si konsumpcja w domu. Artur, pracownik
sektora ﬁnansowego, kiedy prowadzi arkusz kalkulacyjny, monitorowa w nim
nie tylko miesi czny udzia wydatków w przychodach (wyra ony w procentach), lecz sprawdza , jak ten udzia wygl da w rozbiciu na poszczególne kategorie. Patrz c na procenty dokonywa ewaluacji swojego stylu ycia: czy praca
nie wymaga od niego wydawania zbyt du o na s u bowe ubrania? Podobnie
Ola i ukasz analizuj cy wspólnie pod koniec miesi ca wykresy poszczególnych kategorii zastanawiaj si , czy rzeczywi cie musz tyle wydawa , czy nie
mo na z czego zrezygnowa ? Próbuj c znale miejsce na oszcz dno ci manewruj kategoriami cz c je i rozbijaj c kwaliﬁkuj c jedzenie na mie cie raz
do „jedzenia”, raz do „rozrywki”. Podobnie dla Uli jedno spojrzenie w wykresy
13

System automatycznej kategoryzacji nie jest odporny na b dy. Jedna z badanych par regularnie kupuje przek ski na pobliskiej stacji benzynowej, co system kwaliﬁkuje jako „paliwo“
w strukturze wydatków.

72

MARTA OLCO -KUBICKA

w Kontomierzu pozwala o nabra przekonania, e zbyt du o wydaj z Piotrem
na u ywki i przyjemno ci, które to kategorie – wprowadzaj c nowe zasady bud etowania – postanowi a zdecydowanie ograniczy . Dodatkowo bazuj c na
swoim do wiadczeniu zawodowym w zarz dzaniu wspólnotami mieszkaniowymi wstawi a do Kontomierza kategori „Awarie” przeznaczon na pokrywanie
nieprzewidzianych wydatków, tym samym wprowadzaj c do domu kategori
zaplanowanego ryzyka.
W kategoriach Excelowych odbija si równie zagadnienie gender. W zaprojektowanym przez Konstantego dokumencie widnieje kategoria „pensja”, oznaczaj ca jego dochody, natomiast zasi ek macierzy ski, jaki otrzymywa a jego
ona Alicja, oznaczony zosta kategori „pensja Koteczka”. Para ta ustali a mi dzy sob , e b d tradycyjnym ma e stwem, gdzie jego rol b dzie zarabianie
pieni dzy, a ona przejmie opiek nad dzieckiem. Tymczasem w Excelu Jagny
i Jamesa widniej dwie bezosobowe i neutralne kategorie „pensja”. Jest to para,
w której kobieta zarabia wi cej od m czyzny, a oboje przywi zuj du wag
do równego podzia u obowi zków domowych, których wykonanie monitorowane jest przez zapis na tablicy magnetycznej w kuchni. Z kolei u Mai i Romana,
którzy przed lubem rozliczali si dok adnie 50:50, w Excelu zosta zachowany
podzia na wydatki jej i jego mimo obecnej wspólnoty maj tkowej. W arkuszu
Ani i Kamila wydatki podporz dkowane s dwóm kategoriom: „jego” i „jej”.
Wskazuj one, kto za co p aci i oznaczone s odpowiednio zielonym i czerwonym kolorem pozwalaj c na bie ce monitorowanie balansu wzajemnych zobowi za w parze.
Poza kategoriami sta ymi w Excelach pojawiaj si pomys y na zakupy
w przysz o ci. Kiedy Aleksander i Edyta policzyli gotówk , któr otrzymali
w prezencie lubnym, stworzyli nowy arkusz z wymarzonymi wydatkami, które
uwzgl dnia y rodzinne wakacje, studia podyplomowe Aleksandra, remont pokoju córek, rower dla Edyty czy aparat fotograﬁczny. Szybko jednak planowane
wydatki zosta y urealnione poprzez nadanie im w komentarzach kategorii „must
have”, „warto zrobi ” oraz „ma o wa ne”. Przy wymarzonym skuterze Aleksander po namy le sam wpisa sobie komentarz „tralalala”. Planowany skuter nie
utrzyma si w konfrontacji z rzeczywisto ci i zosta przeniesiony w dalszy horyzont czasowy.
Kategorie obecne w arkuszach kalkulacyjnych s u nie tylko rejestrowaniu struktury wydatków, lecz s narz dziem bezpo redniego ich warto ciowania. Pokazuj , które wydatki w domu s konieczne, które uzasadnione, a które
stanowi zachciank . Chodzi o to, jak mówi g ówna kategoria w dokumencie
Konstantego i Alicji, „ eby by o dobrze”.
Mimo zró nicowania form u ycia arkuszy kalkulacyjnych i stopnia zaawansowania u ywanych w nich formu i kategorii wida mi dzy nimi podobie stwo
zasad, na jakich s oparte. Arkusze kalkulacyjne s narz dziami do radzenia
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sobie z niepewno ci . M odzi badani, którzy wspieraj si Excelami w kontroli i zarz dzaniu domowymi pieni dzmi, s w procesie osi gania stabilno ci
yciowej, zawodowej i ﬁnansowej, która wi e si z podejmowaniem szeregu
wa nych decyzji. Dlatego te antycypuj c przysz o przygotowuj si do niej
buduj c nie tylko oszcz dno ci, ale wytwarzaj c pewien model dzia ania gospodarstwa domowego, który pozwala na przewidywanie przysz ych wp ywów
i wydatków. Przyk ad Artura, który po zdobyciu nowej, lepiej p atnej pracy nie
wróci ju do prowadzenia zapisków w Excelu, pokazuje, e w obliczu uzyskanej swobody ﬁnansowej i wypracowanej rutyny cis e bud etowanie przestaje
by konieczno ci .
Analiza praktyk pos ugiwania si arkuszami kalkulacyjnymi pokazuje, e
to w a nie wypracowanie rutyny, któr pó niej mo na b dzie z miesi ca na
miesi c reprodukowa oraz wytworzenie porz dku, jest celem ich prowadzenia. Umiej tno oszacowania miesi cznych wydatków w poszczególnych kategoriach, wyznaczanie sobie tygodniowych i dziennych pu apów, przeliczania
kosztów w jednej kategorii (rocznego utrzymania samochodu) na inn (2-tygodniowe wakacje dla 4-osobowej rodziny) pozwala osi gn poczucie kontroli
nad pieni dzmi. Excele, kumuluj c dane z cz sto licznych kont, stanowi „centrum logistyczne” gospodarstwa domowego i s u jako narz dzie wprowadzenia porz dku do skomplikowanej infrastruktury ﬁnansowej obs uguj cej ycie
pieni dzy w domu, obejmuj cej poza kontami przep ywy na kartach kredytowych, lokaty, fundusze inwestycyjne i kredyty. Dzi ki Excelom cz
par zrezygnowa a z korzystania w du ym stopniu z kart kredytowych, osi gaj c poczucie
panowania nad ﬁnansami w domu. Jednak nawet zaawansowane formu y Excela
natraﬁaj na przeszkody w postaci nieregularno ci wp ywów. Zachowanie rutyny jest atwiejsze w przypadku sta ych dochodów w postaci regularnych pensji, a o wiele trudniejsze, gdy wynagrodzenia wp ywaj nieregularnie w ró nych
odst pach czasowych i w ró nych kwotach. Excele nie uwzgl dniaj równie
niepewnych dochodów, niejasnego statusu po yczek w rodzinie, spodziewanych
darowizn, które maj by , ale faktycznie ich jeszcze nie ma.
Wska nikami osi gni tej rutyny i porz dku s wymierne osi gni cia, takie
jak ilo zaoszcz dzonych pieni dzy czy ich roczny przyrost. Dla niektórych
jest to mo liwo wi zania ko ca z ko cem i osi gni cie p ynno ci ﬁnansowej.
yjemy dobrze, bo wychodzimy na zero, a inni yj na minusie, zauwa aj Piotr
i Ula. Jeszcze innym dowodem na rutyn i porz dek jest osi gni ta jako
ycia.
Analizuj c histori i struktur swoich wydatków pary zauwa aj z satysfakcj , e
sta ich na wakacje, uda o im si wyremontowa mieszkanie, maj mo liwo
zakupu wymarzonych sprz tów kuchennych, nie odmawiaj sobie przyjemnoci zjedzenia na mie cie. Nie oznacza to, e nie ponosz adnych wyrzecze
– z planów w Excelu znikn y kategorie, z których musieli zrezygnowa , jednak
to w a nie technologia przysz a im z pomoc przy ustalaniu listy priorytetów.
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Udomowione arkusze kalkulacyjne s u tym samym do stworzenia modelowego dzia ania gospodarstwa domowego, a ich spersonalizowany charakter
pozwala w bardziej precyzyjnym stopniu oddawa specyﬁk regu pos ugiwania
si pieni dzmi w danym domu. Jednocze nie Excele s miejscem, w którym odbywa si konfrontacja za o e z rzeczywisto ci i sprawdzanie, które cele udaje si osi gn , a które nie. Podczas gdy wi kszo par z zadowoleniem patrzy
w swój arkusz, Ola i ukasz pod koniec ka dego miesi ca zadaj sobie pytanie:
Co robimy le? Arkusze kalkulacyjne s nie tylko technologi wytwarzaj c model gospodarstwa domowego, który powinien dzia a , lecz równie narz dziem
ewaluacji tego modelu. Mimo deklaracji, e arkusz jedynie rejestruje ruchy pieni ne, e jest „niemym wiadkiem”, jak twierdzi Piotr, to w istocie s to aktywne narz dzia dyscyplinuj ce, które wywo uj zmian praktyk pieni nych.

Konkluzje
W tek cie zosta y zaprezentowane mentalne, materialne oraz technologiczne sposoby oznaczania i liczenia domowych pieni dzy. Przeprowadzone badania etnograﬁczne pozwoli y nie tylko odtworzy znaczenie przypisywane poszczególnym kategoriom domowych pieni dzy, lecz równie uwypukli proces
nadawania tego znaczenia, koncentruj c si na dzia aniu, a nie tylko na efekcie
tego dzia ania. Jednocze nie badania umo liwi y zrekonstruowanie zasad, na jakich to oznaczanie si odbywa, ujawnienie ukrytych za o e towarzysz cych
tym operacjom oraz zrozumienie moralnej logiki, jaka za tym dzia aniem stoi.
Jak pokaza y badania, domowe pieni dze s niezwykle zró nicowane, a badani postrzegaj je jako ró nego rodzaju waluty wprowadzaj c mi dzy nimi
granice wskazuj ce co mo na, a czego nie mo na zrobi z okre lonym rodzajem
pieni dzy. Oznaczanie pieni dzy jest zatem praktyk wyznaczania granic. Poprzez oznaczanie domowych pieni dzy pary wytwarzaj granice gospodarstwa
domowego oddzielaj c pieni dze bie ce od pieni dzy ﬁrmowych i oszcz dnoci, wspólny obszar od sfery prywatnej i osobistej, to co zwyk e i codzienne od
tego co specjalne i nienaruszalne. Tym samym oznaczanie pieni dzy jest zestawem praktyk o charakterze moralnym: wyznacza zakres mo liwych i niemo liwych dzia a , ustala priorytety, wprowadzaj c hierarchi celów.
Jak pokaza a Zelizer (1997), pieni dze s zró nicowane jako ciowo. 100 z
nie równa si 100 z , poniewa w postrzeganiu i oznaczaniu pieni dzy najwa niejsze jest ród o pochodzenia pieni dzy, ich forma oraz przeznaczenie. Domowe pieni dze przyjmuj form daru, po yczki, inwestycji, oszcz dno ci czy
straty. Niektóre s niewidzialne i trudne do oszacowania, inne s skrupulatnie
obserwowane i liczone. Oznacza to, e kategoryzowanie i liczenie pieni dzy,
czyli praktyki, o których potocznie my li si w kategoriach ekonomicznych,
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okazuj si silnie zakorzenione w relacjach mi dzyludzkich i nasycone kulturowym znaczeniem.
Jednocze nie badani uzupe niaj czy te wzmacniaj tradycyjne systemy kategoryzowania, wyodr bniania i oznaczania pieni dzy o innowacj technologiczn , jak s arkusze kalkulacyjne – narz dzia wykorzystywane przez nich
w pracy zawodowej. Uwzgl dnienie owego technologicznego aspektu w procesie oznaczania pieni dzy pozwala rozszerzy teori oznaczania pieni dzy
pokazuj c, e arkusze te nie s tylko prostymi narz dziami liczenia i kategoryzowania pieni dzy, ale aktywnymi technologiami dzia aj cymi zwrotnie uruchomiaj cymi zdyscyplinowanie i zmian praktyk pieni nych w celu realizacji
projektu moralnego. G ównym elementem bud etów pozostaj liczby i kategorie, jednak operacje na nich wykonywane oparte s nie tylko na czysto matematycznych kalkulacjach (calculation), lecz równie uwzgl dniaj komponent
jako ciowy, przekszta caj c si w warto ciowanie (valuation) czy kalkulacj
opart na jako ci (qualculation) (por. Cochoy 2008). O ile zatem w arkuszach
obecna jest przede wszystkim matematyka, o tyle dzia a ona w oparciu o wartoci i moraln logik .
Owa moralna logika, jak j nazywaj Francesca Poletta i Zaibu Tufail (2014),
oznacza, e badani monitoruj c wydatki nie dokonuj tylko operacji obliczania, ale nadaj swoim praktykom pieni nym sens, dokonuj c aktów warto ciowania. W praktyce bud etowania odbija si obraz domu i tego, kim badani s
jako para i rodzina (por. Zaloom 2015). Uwypuklaj si w niej zasady wydawania pieni dzy, warto ci, d enia oraz wizje dobrego ycia, jak podkre la Maja:
Niech wszystko b dzie sprawiedliwie, jasno i przejrzy cie. Jak zauwa a Andrew
Sayer w swej koncepcji „potocznej moralno ci” (lay morality) (2003, 2005),
w praktyce ycia codziennego ludzie s istotami oceniaj cymi, które stale monitoruj zachowanie swoje i innych, by kategoryzowa je jako odpowiednie lub
nieodpowiednie. Jego zdaniem najwa niejsze pytania, jakie sobie przy tym stawiaj , maj charakter normatywny, poniewa dotycz kwestii, które maj realny wp yw na ich samopoczucie. Badania przeprowadzone w domach m odych
mieszka ców Warszawy pokazuj , e w praktykach oznaczania domowych pieni dzy uruchamiane s moralne uczucia i oczekiwania zwi zane s z ide dobrego ycia – wizji, w jaki sposób cz owiek powinien y , a oznaczanie i liczenie
domowych pieni dzy jest obszarem, w którym realizowana jest potoczna, zwyk a, praktyczna moralno .
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Earmarking and Counting Domestic Money
Summary
The text concerns the counting and allocation of income by couples running a
household together. Based on ethnographic research conducted in the households of
28 young couples in Warsaw and drawing on Viviana Zelizer’s concept of earmarking
(2012) this article demonstrates how couples differentiate money depending on
its source, form, and destination, and how they assign a meaning to it. In order to
reconstruct this meaning the text examines the practices of counting and earmarking
money on a mental, material, and technological level. Analysis of the use of
spreadsheets in budgeting has shown that in thinking of money and handling it the
research participants mobilized categories that were not strictly mathematical but
rather cultural and moral. Empirical study demonstrates that earmarking domestic
money is a process of setting boundaries within a household and an area for practicing
everyday, lay morality.
Key words: domestic money; earmarking; spreadsheets; budgeting; lay morality.

