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METODOLOGIAMETODOLOGIA



WprowadzenieWprowadzenie

Prezentowane w poniższym raporcie badanie zostało przeprowadzone na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego w związku z budowaniem strategii rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w Polsce. Narodowy Bank Polski zlecił realizację projektu, którego głównym 
celem było:

• Przeprowadzenie badania sondażowego na próbie reprezentatywnej ogólnopolskiej 
diagnozującego stosowane w Polsce formy płatności, ich natężenie, wiedzę o nich oraz 
postawy wobec różnych form płatności;

• Stworzenie w oparciu o wyniki badania wskaźnika zaufania do obrotu bezgotówkowego 
(IZOB). Wskaźnik ten (oparty o wyniki powtarzanych cyklicznie badań) ma byćmiarą
skuteczności prowadzonych działańmających na celu zmianę stosunku Polaków do obrotu 
bezgotówkowego i zachowań w tym zakresie. 

Proces tworzenia indeksu został oparty o 4 etapy pracy:
1. ETAP 1 – Analiza ekspercka zagadnienia płatności bezgotówkowych, stosunku do pieniędzy 

i zachowań finansowych służąca stworzeniu pierwszej wersji ankiety

2. ETAP 2 – Przeprowadzenie badania pilotażowego ankiety (n=500) – realizacja 04‐10 
września 2009

3. ETAP 3 – Przeprowadzenie badania właściwego (n=1000) – realizacja 28.11‐11.12.2009

4. ETAP 4 – Analiza wyników badania i stworzenie indeksu obrotu bezgotówkowego.



Badanie pilotaBadanie pilotażżoweowe

• Na podstawie analizy eksperckiej została skonstruowana pierwsza wersja ankiety, 
która została przetestowana we wrześniu 2009 (04‐10.09.2009) roku na próbie 467 
osób. Ponieważ celem badania było sprawdzenie ankiety, jej trafności i rzetelności 
oraz siły diagnostycznej poszczególnych pytań (a nie diagnoza natężenia zjawisk w 
populacji – co było celem badania właściwego), próba została dobrana w sposób 
wygodny z kontrolą podstawowych zmiennych demograficznych (patrz Załącznik 1 –
sprawozdanie z badania pilotażowego).

• Badanie pilotażowe pozwoliło na:
– Skonstruowanie pytań diagnozujących zachowania gotówkowe i bezgotówkowe oraz 

stopień ubankowienia

– Stworzenie skal postaw wobec banków i instytucji finansowych, postaw wobec pieniędzy 
oraz postaw wobec gotówki

– Wyodrębnienie czynników diagnozujących zaawansowanie zachowań bezgotówkowych.

• Na podstawie wyników badania pilotażowego została stworzona ostateczna wersja 
ankiety do badania właściwego (patrz Załącznik 2 – ankieta do badania właściwego).  



Badanie wBadanie włłaaśściweciwe

Metoda
• Badanie sondażowe na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 

dorosłych Polaków
• Badanie metodą CAPI (computer asisted personal interview) – badanie osobiste 

wspomagane komputerowo
• Czas trwania wywiadu: około 20 minut.

Próba do badania
• Próba ogólnopolska (z uwzględnieniem wsi), losowo‐kwotowa, gdzie:

– losowo dobierane były miejsca realizacji wywiadów (lokalizacje – na poziomie gmin, 200 wiązek, 
po 5 wywiadów w każdej)

– kwotowo dobierani byli respondenci z uwzględnieniem podstawowych zmiennych 
demograficznych: płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkośćmiejsca zamieszkania (tak aby próba 
miała strukturę zgodną ze strukturąmieszkańców Polski ze względu na 4 cechy: miejsce 
zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie)

– osoby w wieku od 18 lat.
• Szczegółową strukturę próby opracował dr Henryk Banaszak z Wydziału Socjologii UW.

Realizacja terenowa badania
• Realizację terenową badania (przeprowadzenie ankiet) przeprowadziła firma 4P Research 

Mix, w dniach 28.11‐11.12.2009 roku. 



STRUKTURA STRUKTURA 
DEMOGRAFICZNA DEMOGRAFICZNA 

PRPRÓÓBYBY



Struktura demograficzna prStruktura demograficzna próóby (1/2)by (1/2)

N – liczebność %

Wszyscy badani 1000 100%

Płeć Mężczyzna 476 47.6%
Kobieta 524 52.4%

Wiek

18‐24 lata 139 13,9%
25 ‐ 34 lata 191 19,1%
35 ‐ 44 lata 160 16,0%
45 ‐ 54 lata 202 20,2%
55 ‐ 64 lata 137 13,7%
65 lat i więcej 171 17,1%

Wykształcenie

Podstawowe  262 26,2%
Zasadnicze zawodowe 234 23,4%
Średnie, policealne, niepełne wyższe 339 33,9%
Wyższe 165 16,5%

Wielkość
miejscowości 
zamieszkania

Wieś 375 37,5%
Miasto do 20 tys. 125 12,5%
Miasto 20‐49 tys. 115 11,5%
Miasto 50‐99 tys. 85 8,5%
Miasto 100‐499 tys. 185 18,5%
Miasto powyżej 500 tys. 115 11,5%
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Struktura demograficzna prStruktura demograficzna próóby (2/2)by (2/2)

N – liczebność %

Wszyscy badani 1000 100%

Status 
zawodowy

Praca na pełen etat 500 50,0%
Praca na część etatu 75 7,5%
Praca na umowę zlecenie/ o dzieło 30 3,0%
Działalność gospodarcza 45 4,5%
Bezrobocie 38 3,8%
Emeryt/rencista 232 23,2%
Uczeń/student 41 4,1%
Zajmuję się domem 39 3,9%

Stan cywilny

kawaler/panna 199 19,9%
mieszkający/ca z partnerem/ką 38 3,8%
żonaty/zamężna 636 63,6%
rozwiedziony/a, w separacji 42 4,2%
wdowiec/wdowa 85 8,5%

Dochód na 
osobę w 
rodzinie

do 700 złotych netto na osobę 237 23,7%
701‐1200 złotych netto na osobę 252 25,2%
powyżej 1200 złotych netto na osobę 204 20,4%
brak dochodu 16 1,6%
odmowa odpowiedzi 291 29,1%
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Uwaga: w analizach przedstawionych w raporcie używano także zmiennej dochodu szacowanego na całe 
gospodarstwo domowe



ANALIZA WSTANALIZA WSTĘĘPNA PNA 
WYKORZYSTYWANYCH WYKORZYSTYWANYCH 

ZMIENNYCH I ZMIENNYCH I 
WSKAWSKAŹŹNIKNIKÓÓWW



Uwaga metodologiczna Uwaga metodologiczna –– zmienne zmienne 
wyjawyjaśśniajniająącece
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Zachowania finansowe Polaków w obszarze płatności bezgotówkowych będą w 
poniższym raporcie analizowane w zależności od różnych czynników psychologicznych, które 
mogąmieć wpływ na takie zachowania. Należą do nich między innymi postawy wobec 
banków i instytucji finansowych, postawa wobec pieniędzy, subiektywna ocena własnej 
sytuacji materialnej. Poniżej, przed szczegółową prezentacją wyników badania, zostaną
scharakteryzowane wykorzystywane w badaniu niedemograficzne zmienne wyjaśniające. 
Zależności wykorzystywanych w badaniu zmiennych od cech demograficznych respondentów 
zostały przedstawione w tabelach (załącznik 3).

W raporcie uwzględniono dwa typy zmiennych wyjaśniających i dwa sposoby 
liczenia średnich w każdym z typów zmiennych:

a. Pytania ‐ średnie na skali 1‐4 (od „zdecydowanie nie”, do „zdecydowanie tak”), bez 
uwzględnianiu przy liczeniu średnich odpowiedź „trudno powiedzieć” (5)

b. Czynniki (grupy stwierdzeń na dany temat utworzone na podstawie analizy czynnikowej) ‐ są to 
średnie na skali 1‐4, jednak odpowiedź trudno powiedzieć (5) została zrekodowana do wartości 
2,5 i była brana pod uwagę przy liczeniu średnich.

Z tego powodu ogólne średnie liczone w poszczególnych czynnikach czasami nie są równe 
średniej liczonej z poszczególnych pytań tworzących dany czynnik.

Uwaga: 
•Im wyższa średnia w pytaniu, tym więcej osób zgadza się z danym stwierdzeniem. 
•Im wyższa średnia w czynniku, tym większe natężenie danej postawy. Pytania wchodzące do czynnika zostały zrekodowane tak, aby były 
zgodne z nazwą czynnika.



1. Postawy wobec bank1. Postawy wobec bankóów w ––
wprowadzeniewprowadzenie

Założenia
• NASTAWIENIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH. Korzystanie z bezgotówkowych form płatności może być

częściowo powiązane z przekonaniami na temat instytucji finansowych. Jeżeli ktośma bardziej pozytywne 
nastawienie do takich instytucji, bardziej im ufa i postrzega jako uczciwe i wiarygodne będzie również
chętniej powierzał im pieniądze. Dlatego w kwestionariuszu znalazły się pytania odzwierciedlające 
nastawienie do instytucji finansowych. Założono, że im bardziej pozytywne nastawienie do instytucji 
finansowych, tym osoba powinna w większym stopniu powierzać tym instytucjom swoje pieniędzy i w 
konsekwencji powinna również być bardziej zaawansowana w obrocie bezgotówkowym. Nastawienie do 
instytucji finansowych jest prawdopodobnie postawą wynikającą w dużym stopniu z oddziaływań
zewnętrznych: środowiskowych (np. rodzice) i mediowych (atmosfera medialna wokół instytucji 
finansowych).

• NASTAWIENIE DO GOTÓWKI. Innym wymiarem jest nastawienie do gotówki vs. pieniądza wirtualnego, które 
może być drugą stroną nastawienie do banków. Wydaje się, że jest to bardziej wymiar wewnętrzny i 
psychologiczny. Pieniądze mają dla niektórych ludzi wartość tylko w swojej fizycznej formie, kiedy można je 
dotknąć, zobaczyć. Osoby takie czują, że posiadają pieniądze tylko gdy mają do czynienia z ich fizyczną, 
namacalną formą. Tego typu nastawienie do gotówki może powodowaćmniej intensywne korzystanie z 
wirtualnych form pieniądza i w konsekwencji zmienna ta może negatywnie korelować z zaawansowaniem 
poziomu obrotu bezgotówkowego i zaufaniem do takich form płatnosci u danej osoby (im większy kult 
gotówki, tym mniejsze zaawansowanie obrotu bezgotówkowego).

• Z ekonomicznego punktu widzenia pieniądz, niezależnie od formy ma taką samą wartość. Natomiast z 
psychologicznego, subiektywnego punktu widzenia wartość pieniądza może bardzo różnić się w zależności od 
formy jaką przyjmuje.



1. Postawy wobec bank1. Postawy wobec bankóów w ––
wyodrwyodręębnione czynnikibnione czynniki
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Na podstawie analizy czynnikowej wyodrębniono trzy niezależne od siebie wymiary: 
zaufanie do banków, nieuczciwość banków i kult gotówki. 

OB1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi opiniami dotyczącymi banków i korzystania z 
ich usług?

Za
uf

an
ie

 d
o 

ba
nk

ów Kult gotów
ki

• Wolę otrzymywać wypłatę pensji lub 
innych świadczeń w gotówce niż na konto

• Lepiej otrzymywać pieniądze z ręki do 
ręki, niż przelewy bankowe

• Lepiej trzymać pieniądze w domu niż w 
banku

• Gotówka to jedyne prawdziwe pieniądze 
• Kiedy mam pieniądze w banku, to czuję

się, jakbym wcale ich nie miał/a
• Oferta banków w większości jest dla mnie 

niezrozumiała 
• Załatwianie spraw finansowych (takich jak 

płatności) jest skomplikowane
• Jeżeli ma się pieniądze w banku, to często 

można mieć kłopoty z ich wypłaceniem

• Mam zaufanie do banków 
• Kiedy nie jestem pewien, które 

rozwiązanie jest dla mnie 
najlepsze, pytam się doradcy w 
banku lub doradcy finansowego 

• W banku pieniądze są
najbezpieczniejsze 

• Banki są odpowiednio 
nadzorowane i działają uczciwie 

• Dzięki odsetkom pieniądze na 
lokatach w banku nie tracą na 
wartości

• Banki w Polsce nie są wiarygodne 
• Banki to złodzieje i oszuści 
• Pracownikom banku nigdy nie można ufać

Negatywne emocje 
wobec banków



1. Postawy wobec bank1. Postawy wobec bankóóww–– zaufanie do bankzaufanie do bankóóww
i niewiara w bankii niewiara w banki
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Negatywne emocje
wobec banków

4%

4%

5%

19%

22%

26%

48%

47%

45%

20%

20%

14%

10%

8%

10%

0% 25% 50% 75% 100%

Banki to złodzieje i oszuści

Pracownikom banku nigdy
nie można ufać

Banki w Polsce nie są
wiarygodne

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Nie mam zdania

średnia:

2,90

2,87

2,64

2,07

2,10

2,76

2,26

2,80

N = 1000

Ogólny poziom wskaźnika: 2,18

Ogólny poziom wskaźnika: 2,77 



1. Postawy wobec bank1. Postawy wobec bankóów w –– kult gotkult gotóówkiwki

N = 1000
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średnia:

2,56

2,44

2,22

2,12

2,17

2,36

2,20

2,38

Ogólny poziom wskaźnika: 2,32



1. Postawy wobec bank1. Postawy wobec bankóów w --
podsumowaniepodsumowanie

Postawy wobec banków układają się w trzy główne niezależne od siebie czynniki:

a) Zaufanie do banków. Wymiar ten odzwierciedla funkcjonalne i racjonalne podejście do banków jako 
miejsca, w którym pieniądze są bezpieczne i nie tracą wartości. Towarzyszy temu również zaufanie do 
banków, które się przejawia w korzystaniu z ofert banków i ich doradztwa. Średnie natężenie tego 
czynnika to 2,77 (na 5‐stopniowej skali)

b) Negatywne emocje wobec banków. Ten wymiar ma charakter o wiele bardziej emocjonalny i 
negatywny. Jest to przekonanie o nieuczciwości banków (banki to złodzieje i oszuści), za którym idzie 
przekonanie, że nie można im ufać. Średnie natężenie tego czynnika to 2,18, czyli mniej niż w 
poprzednim czynniku. Oznacza to, że wśród Polaków jednak przeważa pozytywna postawa wobec 
banków, aczkolwiek cały czas jest spora grupa Polaków (około 25%), która bankom nie ufa i uważa je 
za niewiarygodne.

c) Kult gotówki. Z punktu widzenia celu badania bardzo ciekawym wyodrębnionym czynnikiem jest kult 
gotówki – jest to czynnik zdecydowanie emocjonalny, który przejawia się bardzo emocjonalnym 
pozytywnym nastawieniem do pieniędzy w formie gotówki i niedocenianiem, wręcz odrzucaniem 
pieniądza wirtualnego. Jest to wyraźna preferencja pieniądza w formie konkretnej, a odrzucenie go  w 
formie symbolicznej/abstrakcyjnej. Nie wynika to raczej z racjonalnych obaw przed bezgotówkowymi 
formami pieniędzy (jak na przykład obawa związana z bezpieczeństwem transakcji bezgotówkowych) 
tylko bardziej z emocjonalnego przywiązania do konkretnej formy pieniądza („szeleszczące 
banknoty”). Interesujące, że z tym czynnikiem powiązane jest duże poczucie niekompetencji w 
kontaktach z bankami: niezrozumienie ofert i poczucie ich skomplikowania, a co za tym idzie 
preferencja przechowywania pieniędzy w domu (34% osób preferuje tę formę przechowywania 
pieniędzy).



2. Postawy wobec pieni2. Postawy wobec pienięędzy dzy --
wprowadzeniewprowadzenie

Założenia

• Pieniądze mają nie tylko swoją pierwotną funkcję ekonomiczną (m.in. środek płatniczy) ale również
mają znaczącą funkcję psychologiczną. Ludzie różnią się stosunkiem do pieniędzy niezależnie od tego 
jakimi pieniędzmi dysponują. Dlatego wiele decyzji finansowych (jak na przykład wydawanie, 
oszczędzanie, inwestowanie, ale byćmoże również zaawansowanie bezgotówkowe) można wyjaśnić
nie tylko ilością posiadanych przez nich pieniędzy, ale również ich psychologicznym nastawieniem do 
pieniędzy.

• Zróżnicowanie psychologicznej wartości pieniądza:
– Pieniądze jako cel. Dla niektórych ludzi pieniądze są celem samym w sobie. Starają sięmieć jak najwięcej 

pieniędzy i dążą do gromadzenia pieniędzy. Posiadanie pieniędzy (a nie przeznaczanie ich na coś) jest dla nich 
najważniejszym celem.

– Pieniądze jako źródło do celu. Innym podejściem jest traktowanie pieniędzy jako źródła do osiągania różnych 
celów. Takie osoby interesuje gromadzenie pieniędzy, ale tylko jako etap przejściowy do realizacji różnych 
celów, zarówno czysto konsumpcyjnych (posiadanie rzeczy), jak i niematerialnych związanych z rozwojem (np. 
edukacja, korzystanie z kultury, podróże).

– Pieniądze jako zło. Jeszcze innym psychologicznym wymiarem stosunku do pieniędzy jest powiązanie ich ze 
złem. Takiej postawie towarzyszą przekonania, że pieniądze są źródłem zła lub że nie można dużych pieniędzy 
zdobyć w uczciwy sposób.

– Pieniądze jako miara wartości człowieka. Dla niektórych ludzi pieniądze są bardzo powiązane z oceną wartości 
innych, jak również samego siebie. Dla takich osób posiadanie przez nie małych pieniędzy jest źródłem 
kompleksów i niższego poczucia własnej wartości i równocześnie mają skłonność do oceniania innych i ich 
sukcesów przede wszystkim (jak nie wyłącznie) z perspektywy zgromadzonych dóbr materialnych.



2. Postawy wobec pieni2. Postawy wobec pienięędzy dzy ––
wyodrwyodręębnione czynnikibnione czynniki
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Na podstawie analizy czynnikowej wyodrębniono trzy niezależne od siebie wymiary 
postawy wobec pieniędzy: pieniądze jako miara wartości człowieka, pieniądze jako miara 
nieuczciwości i pieniądze jako środek do celu.

P1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z każdym z tych stwierdzeń dotyczących pieniędzy i dóbr 
materialnych?

Pieniądze jako środek do celu

Pieniądze jako m
iara 
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ości
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• Dużych pieniędzy nie można zdobyć w 
uczciwy sposób

• Pieniądze są dla mnie ważne ponieważ dzięki nim mogę ssie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności
• Pieniądze są dla mnie ważne, ponieważ dająmi poczucie niezależności
• Większość ludzi jest w stanie robić wiele złych rzeczy, żeby zdobyć więcej pieniędzy
• Wiem, że jak ja nie zarobię i nie zaoszczędzę pieniędzy, to nikt mi ich nie da 

• Denerwuje mnie, gdy moi znajomi 
mają rzeczy na jakie ja nie mogę
sobie pozwolić

• Trochę zazdroszczę ludziom, którzy 
posiadają drogie domy, eleganckie 
samochody, ubrania

• Czasami czuję się gorszy od ludzi, 
którzy mają więcej niż ja

• Miarą wartości człowieka są jego 
pieniądze 

• Pieniądze są dla mnie ważne, 
ponieważ dzięki nim czuję się
„kimś”

• Większość ludzi w moim otoczeniu 
ma więcej pieniędzy niż ja



2. Postawy wobec pieni2. Postawy wobec pienięędzydzy
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N = 1000

średnia:

2,47

2,58

2,25

3,04

3,03

2,53

3,27

2,32

2,05

2,86

2,77

Ogólny poziom wskaźnika: 2,37

Ogólny poziom wskaźnika: 3,03 

Ogólny poziom wskaźnika: 2,76



2. Postawy wobec pieni2. Postawy wobec pienięędzy dzy ––
podsumowaniepodsumowanie

Wyniki analizy czynnikowej wyodrębniły trzy czynniki psychologicznych postaw 
wobec pieniędzy:

a) Pieniądze jako miara wartości człowieka. Ten wymiar odzwierciedla postawę, gdzie 
pieniądze są traktowane jako coś więcej niż ich wartość nabywcza, ale sąmocno 
powiązane z postrzeganiem wartości ludzi. Osoby mające taki stosunek do pieniędzy często 
czuja zazdrość wobec innych, którzy posiadają więcej pieniędzy, a równocześnie wiążą
poczucie własnej wartości z posiadanymi pieniędzmi. Tego typu poglądy w bardzo silnym 
stopniu (odpowiedź „zdecydowanie zgadzam się”) są podzielane przez niewielką grupę
Polaków (około 10%), jednak zdecydowanie więcej osób podziela takie poglądy w stopniu 
umiarkowanym („raczej zgadzam się”).

b) Pieniądze jako środek do celu. Poglądy związane z tą postawą są podzielane zdecydowanie 
częściej. Około 70‐80% Polaków podziela poglądy z tej grupy.

c) Pieniądze jako miara nieuczciwości. Do tego czynnika weszło tylko jedno pytanie. Mimo to 
jest to bardzo ciekawy wymiar, który wiąże pieniądze ze złem. Osoby posiadające taką
postawę wobec pieniędzy utożsamiają posiadanie dużych pieniędzy ze złem i odrzucają
możliwość zdobycia dużych pieniędzy w uczciwy sposób.



3. Internet i podej3. Internet i podejśście do nowych cie do nowych 
technologiitechnologii

Założenia
• Kolejnym wymiarem, który może wyjaśniać nastawienie do obrotu bezgotówkowego jest 

zaawansowanie technologiczne osoby. Z tego względu w analizach zostały uwzględnione również
dodatkowe zmienne odzwierciedlające zaawansowanie technologiczne:

• Posiadanie Internetu i nastawienie do Internetu. Posiadanie Internetu jest zmienną
obiektywną (albo ktoś posiada Internet, albo nie posiada). W kontekście bezgotówkowego 
obrotu pieniędzmi posiadanie dostępu do Internetu i umiejętność korzystania z Internetu 
jest prawdopodobnie czynnikiem sprzyjającym zaawansowaniu bezgotówkowemu. 
Posiadanie Internetu jest warunkiem koniecznym korzystania z konta internetowego i 
robienia samodzielnych płatności bezgotówkowych.

• Podejście do nowych technologii.  Podejście do nowych technologii jest wymiarem 
subiektywnym odzwierciedlającym przekonania i opinie. Osoby, które są bardziej 
negatywnie nastawione do nowych technologii (wszelkiego rodzaju, nie tylko Internetu) 
prawdopodobnie będą również bardziej negatywnie nastawione do obrotu 
bezgotówkowego, który jest silnie powiązany z nowymi technologiami: Internet, Karty 
płatnicze, bankomaty



3. Internet i podej3. Internet i podejśście do nowych cie do nowych 
technologiitechnologii
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Korzystanie z Internetu

N = 1000

N = 636 

Podejście do nowych technologii – oparte o dwa wskaźniki (uzyskane w wyniku analizy czynnikowej):
średnia:Ogólny poziom wskaźnika: 2,70

Ogólny poziom wskaźnika: 2,65

N = 1000

2,90

2,76

2,22

2,36

2,59

2,22

2,69

2,68



4. Dodatkowe zmienne wyja4. Dodatkowe zmienne wyjaśśniajniająące ce --
wiedza finansowawiedza finansowa

N = 1000 23

7%

41%



4. Dodatkowe zmienne wyja4. Dodatkowe zmienne wyjaśśniajniająące ce 
Sytuacja materialna i WpSytuacja materialna i Wpłływ na sposyw na sposóób wydawania pienib wydawania pienięędzy w dzy w 
gospodarstwie domowymgospodarstwie domowym

N = 871
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N =1000
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I. Konto bankowe I. Konto bankowe –– pierwszy pierwszy 
stopiestopieńń zaawansowania zaawansowania 

bezgotbezgotóówkowegowkowego
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1. Posiadanie vs. nieposiadanie 1. Posiadanie vs. nieposiadanie 
konta bankowego konta bankowego 

–– czynniki psychologiczneczynniki psychologiczne
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Posiadanie konta bankowegoPosiadanie konta bankowego

N = 1000

• Przynajmniej jedno konto bankowe posiada 78% 
Polaków. Tym samym widać wyraźny wzrost 
liczby posiadaczy kont w ostatnich latach.

• Odsetek osób posiadających konto wyraźnie 
zależy od zmiennych demograficznych. Rośnie on 
wraz ze wzrostem wykształcenia – wśród osób z 
podstawowym wykształceniem konta posiada 
mniej niż 60% osób, natomiast wśród osób z 
wyższym wykształceniem ma ich ponad 90% 
(podstawowe ‐ 57%, zawodowe – 77%, średnie –
89%, wyższe – 93%).

• Posiadanie konta koreluje także ze statusem 
zawodowym, co może być wynikiem wymagań
pracodawców dotyczących posiadania konta przez 
pracowników. Konto bankowe posiada: 

• 91% osób pracujących na pełen etat, 84% ‐
pracujących na część etatu, 77% ‐
pracujących na umowę zlecenie i dzieło

• 56% uczniów i studentów
• 59% emerytów i rencistów
• zaledwie  39% bezrobotnych.

28

• 33% osób posiadających konto nigdy nie wypłaca gotówki w oddziale banku (wysokie zaawansowanie bezgotówkowe). 
67% osóbmających konta robi to od czasu do czasu (mniejsze zaawansowanie bezgotówkowe).



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na posiadanie ce na posiadanie 
konta konta –– postawy wobec bankpostawy wobec bankóów (1/5)w (1/5)
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Skala 1-4

• Posiadanie konta, poza czynnikami demograficznymi (Załącznik 3) 
zależy również od postaw i przekonań na temat banków. Wśród osób 
posiadających konto widać zdecydowanie większe zaufanie do 
banków, natomiast u nieposiadaczy kont mniejsze zaufanie i większe 
przekonanie o nieuczciwości banków. Na podstawie tego badania nie 
można niestety stwierdzić zależności przyczynowo‐skutkowej, można 
jednak przypuszczać, że  zmiana postaw wobec banków na bardziej 
pozytywnąmoże sprzyjać większemu ubankowieniu Polaków.

• Drugim czynnikiem, o charakterze bardziej psychologicznym mającym 
związek z posiadaniem konta jest tzw. kult gotówki. Osoby 
nieposiadające konta bankowego wyznają w zdecydowanie większym 
stopniu kult gotówki, który przejawia się w silnym przywiązaniu do 
fizycznej formy pieniądza. Czynnik ten bardzo silnie różnicuje 
posiadaczy kont od nieposiadaczy.



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na posiadanie ce na posiadanie 
konta konta –– postawy wobec kont (2/5)postawy wobec kont (2/5)
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Skala 1-4

• Kolejnym czynnikiem od którego zależy posiadanie konta jest sama postawa wobec konta. Postawa ta składa się z dwóch 
czynników: 

• Nieużyteczność konta – na który składają się przekonania, że konto nie jest osobie potrzebne (brak dostrzeganych 
korzyści) oraz przekonanie o trudnościach związanych z założeniem lub posiadaniem konta.

• Nieopłacalność ekonomiczna konta – przekonania związane z kosztami finansowymi związanymi z posiadaniem konta, 
uwzględniając w tym ryzyko zadłużenia.

• Jak widać oba czynniki mają związek z posiadaniem lub nieposiadaniem konta bankowego. Nieposiadacze kont – co oczywiste 
– są w większym stopniu przekonani, że konto nie jest im potrzebne (nie dostrzegają korzyści z posiadania konta) oraz są
przekonani o nieopłacalności finansowej konta. Warto tu jednak podkreślić, że czynnik niefinansowy (nieużyteczność kont) 
silniej różnicuje posiadaczy i nieposiadaczy kont niż czynnik finansowy (nieopłacalność finansowa konta). 



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na posiadanie ce na posiadanie 
konta konta –– postawy wobec pienipostawy wobec pienięędzy (3/5)dzy (3/5)

31Skala 1-4

• Posiadaczy i nieposiadaczy kont różnicuje również kolejny 
psychologiczny wymiar jakim jest postawa wobec pieniędzy.

• Posiadacze kont w nieco większym stopniu niż nieposiadacze 
traktują pieniądze jako środek do celu (a nie cel sam w sobie), 
czyli chcąmieć pieniądze, aby z nich korzystać, a nie tylko po 
to, żeby je posiadać.

• Natomiast nieposiadaczy kont cechuje w większym stopniu 
traktowanie pieniędzy jako miary wartości człowieka, czyli 
patrzenie na wartość innych poprzez pryzmat posiadanych 
przez nich pieniędzy oraz uzależnienie poczucia własnej 
wartości od posiadanych pieniędzy. Ponadto nieposiadacze 
kont częściej wiążą posiadanie dużych pieniędzy przez innych z 
nieuczciwymi działaniami.



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na posiadanie ce na posiadanie 
konta konta –– nowe technologie (4/5)nowe technologie (4/5)
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Skala 1-4

• Posiadanie konta wiąże się również z ogólnym nastawieniem do nowych technologii. Mimo, że posiadanie konta w banku samo w 
sobie nie jest bezpośrednio powiązane z nowymi technologiami, to jednak posiadacze kont w zdecydowanie większym stopniu niż
nieposiadacze są zwolennikami nowych technologii: mają bardziej przychylne nastawienie do komputerów i Internetu oraz 
załatwiania spraw przez Internet.  Wynik ten pokazuje, że posiadanie konta jest powiązane z ogólną większą otwartością na nowe 
doświadczenia.

• Silne zróżnicowanie protechnologiczności wśród posiadaczy i nieposiadaczy kont sugeruje, że właśnie nastawienie do nowych 
technologii i otwartość na nie, może być ważnym czynnikiem wpływającym na zaawansowanie bezgotówkowe Polaków.  W 
konsekwencji, promowanie nowych technologii i wpływanie na większą ich dostępność i używanie, może spowodować wzrost 
zaawansowanie bezgotówkowego. Ponadto wzrost zaufania do nowych technologii powinien również przekładać się na wzrost zaufania 
do obrotu bezgotówkowego.



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na posiadanie konta ce na posiadanie konta ––
wiedza finansowa i sytuacja materialna (5/5)wiedza finansowa i sytuacja materialna (5/5)
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Posiadanie konta a samoocena wiedzy finansowej Posiadanie konta a sytuacja materialna

Skala 1-5

Średni dochód na 
gospodarstwo: 

2775 zł

Średni dochód na 
gospodarstwo: 

1848 zł• Interesujące, że osoby posiadające i 
nieposiadające konta różnicuje 
również ogólna wiedza finansowa 
(tu mierzona jako subiektywna 
ocena wiedzy).

• Posiadacze kont oceniają swoją
wiedzę finansową jako dużo wyższą, 
niż nieposiadacze kont. 

• Posiadacze kont mają również zdecydowanie większe dochody
(wskaźnik obiektywny) od nieposiadaczy  i również sami lepiej 
oceniają swoją sytuacjęmaterialną (wskaźnik subiektywny). 
Wynik ten jest zrozumiały w świetle wcześniejszych wyników 
pokazujących, że posiadanie konta jest częstsze wśród osób 
lepiej wykształconych, pracujących i z wyższym statusem 
zawodowym.



Korzystanie z konta bankowego przez Korzystanie z konta bankowego przez 
InternetInternet

N = 784 – osoby posiadające konto bankowe

• Prawie połowa osób posiadających konto w 
banku korzysta z dostępu do tego konta przez 
Internet.

• Korzystanie z dostępu do konta bankowego 
przez Internet zależy od wieku użytkownika i 
spada po 44 roku życia (w grupach 18‐44 lata –
ok. 56% osób korzysta z tej możliwości; w 
grupie 45‐54 lata – 40%; w grupie 55‐64 lata –
33%; wśród osób najstarszych – 23%).

• Korzystanie z konta przez Internet zależy także 
od wykształcenia (korzysta 31% osób z 
wykształceniem podstawowym, 39% ‐ z 
zawodowym, 52% ‐ ze średnim, 54% ‐ z 
wyższym).

• Najwyższy odsetek osób korzystających z 
Internetowego dostępu do konta jest wśród 
osób o najwyższym dochodzie na osobę w 
rodzinie – 53% ( wśród osób o niższym 
dochodzie – ok. 43%).

• Im większa  miejscowość, tym również więcej 
osób korzysta z dostępu do konta przez 
Internet. Wynik ten jest oczywiście zrozumiały, 
jeżeli weźmie się pod uwagę cały czas lepszy 
dostęp do Internetu w dużych miastach (wynik 
obiektywnych możliwości – dostępności).
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CzynnoCzynnośści na koncie bankowym ci na koncie bankowym 
wykonywane przez Internetwykonywane przez Internet

N = 356

• Dwa najczęstsze sposoby korzystania z konta bankowego w Internecie to sprawdzanie tam historii transakcji  ‐ 98% 
(korzystanie pasywne) i dokonywanie płatności – 96% (korzystanie aktywne). Te dwa sposoby korzystania z konta przez 
Internet deklarują niemalże wszyscy posiadacze takiego konta. 

• Kolejną czynnością jest doładowanie telefonu komórkowego przez konto w Internecie (wśród uczniów jest to 80%, wśród 
pracujących na część etatu – 86%). Jednak ta czynność pojawia się tylko u połowy Polaków.

• Zdecydowanie najrzadziej ze wszystkich czynności bankowych przez Internet pojawiają się operacje związane z 
inwestowaniem. 29% osób zadeklarowało, że zakłada lokaty przez Internet (wśród osób w wieku 45‐55 lat – 35%, wśród 
osób w wieku 55‐64 lata – 41%  jeśli już osoby w tym wieku korzystają z dostępu do konta przez Internet to są tam dość
aktywne), natomiast 24% zadeklarowało, że przynajmniej czasami kupuje jednostki w funduszach inwestycyjnych.
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CzynnoCzynnośści zwici zwiąązane z kontem zane z kontem –– Internet Internet 
vs oddziavs oddziałł bankubanku

N = 365

• Jeżeli już ktoś posiada konto z dostępem do 
Internetu, to zazwyczaj również częściej 
korzysta z tego rozwiązania, niż z załatwiania 
spraw w oddziale banku. Aż 70% osób 
posiadających dostęp do konta w Internecie 
częściej dokonuje czynności związanych z 
obsługą konta w Internecie niż w oddziale 
banku. Natomiast tylko 30% wskazuje na 
częstsze korzystanie z osobistego i 
bezpośredniego kontaktu z bankiem. 

• Odsetek osób korzystających z dostępu do 
kont przez Internet jest zdecydowanie 
najniższy wśród osób:

• z  wykształceniem podstawowym (40%) –
co może wynikać z braku dostatecznej 
wiedzy i umiejętności tych osób i w 
konsekwencji z konieczności korzystania z 
pomocy specjalisty (pracownika banku)

• o najniższym dochodzie na osobę w 
rodzinie (30%) – co często jest powiązane 
również z wykształceniem, wiekiem i 
ogólną otwartością na nowości. 
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2. Nieposiadanie konta bankowego 2. Nieposiadanie konta bankowego ––
kto i dlaczego?kto i dlaczego?
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Kto nie ma konta w banku? (1/2)Kto nie ma konta w banku? (1/2)
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Ogólnie 22% osób nie ma konta w banku



Kto nie ma konta w banku? (2/2)Kto nie ma konta w banku? (2/2)

39

Ogólnie 22% osób nie ma konta w banku



Kto nie ma konta w banku? (3/3)Kto nie ma konta w banku? (3/3)
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Ogólnie 22% osób nie ma konta w banku



Powody nieposiadania konta w bankuPowody nieposiadania konta w banku

N = 1000

N = 216

średnia:
2,36 2,022,692,95 2,23 1,712,353,22

• Głównym deklarowanym powodem nieposiadania konta w banku jest przekonanie, że nie jest ono potrzebne (osoby uważają, że dobrze 
radzą sobie bez niego). Jak widać barierąmoże być niedostrzeganie korzyści związanych z posiadaniem konta (o czym trzeba pamiętać w 
kontekście planowania kampanii mających na celu zwiększenie zaawansowania i zaufania do obrotu bezgotówkowego).

• Drugą ważną przyczyną jest przekonanie o posiadaniu zbyt małych dochodów, aby opłacalne było zakładanie konta bankowego. Osoby 
nieposiadające konta jako ważny powód takiej sytuacji podają także to, że opłaty w banku są dla nich za wysokie.
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WartoWartośćść argumentargumentóów za zaw za załłoożżeniem eniem 
konta w bankukonta w banku

N = 1000

N = 216

średnia: 2,482,52 2,42 2,172,182,14
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• Dwa najważniejsze deklarowane argumenty, które mogłyby przekonać osoby nieposiadające konta do jego założenia to 
argument finansowy powiązany z bankiem , czyli zmniejszenie opłat za posiadanie konta (48%) oraz argument  zewnętrzny –
wymóg pracodawcy (47%).



Odczucia dotyczOdczucia dotycząące kont bankowych ce kont bankowych 
wwśśrróód osd osóób nieposiadajb nieposiadająących kontcych kont

N = 1000

N = 216

średnia: 2,74 2,212,84 2,002,81 3,12
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• Wśród osób nieposiadających konta dużo silniejsze jest przekonanie, że jest ono niepotrzebne (75%) i nie wiedzą one co 
mogłyby zyskać posiadając konto (62%) niż przekonanie, że założenie konta jest za trudne (53%). Jak widać zdecydowanie 
większymi barierami  posiadania konta są bariery „mentalne” niż „techniczne” lub „funkcjonalne”. 

• Powyższe wyniki pokazują również, że dosyć silne w tej grupie jest przekonanie, że w najbliższym czasie nie założą konta lub 
wręcz będą się starały nie mieć go jak najdłużej.



3. Przekonania na temat kont 3. Przekonania na temat kont 
bankowychbankowych
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Przekonania na temat kont bankowych Przekonania na temat kont bankowych ––
wszyscy Polacy wszyscy Polacy 

N = 1000

N = 1000

średnia:

2,79

2,72

2,70

2,47

2,27

2,02

2,08

1,95

• 61% Polaków uważa, że opłaty za prowadzenie konta są za wysokie. Jednocześnie tyle samo osób sądzi, że konto bakowe to 
dobry sposób na oszczędzanie pieniędzy.

• Aż dla 55% Polaków argumentem przemawiającym za założeniem konta byłaby sytuacja gdyby od tego zależało otrzymanie 
kredytu w banku. 45



Przekonania na temat kont bankowych Przekonania na temat kont bankowych ––
zalezależżnonośści demograficzne i ekonomiczneci demograficzne i ekonomiczne

46

Opłaty za prowadzenie konta, 
które płaci się bankowi są za 
wysokie (OB2A)
Konto w banku jest zupełnie 
niepotrzebne dla osoby w moim 
wieku (OB2C)
Posiadacze kont bankowych 
łatwo wpadają w pułapkę
zadłużenia (OB2F)
Kradzieże pieniędzy z kont 
bankowych zdarzają się często 
(OB2G)
Posiadanie konto nie jest 
człowiekowi do niczego 
potrzebne (OB2D)
Założenie konta w banku jest 
trudne (OB2B)

Konto bankowe to dobry sposób 
na oszczędzanie pieniędzy (OB2E)

Zgadzanie się z przekonaniami dotyczącymi nieużyteczności kont bankowych:
•rośnie wraz z wiekiem (starsze osoby zgadzają się z nimi silniej niżmłodsze)
•spada wraz ze wzrostem wykształcenia (im wyższe wykształcenie, tym mniejsza 
skłonność do zgadzania się ze stwierdzeniami)
•spada wraz ze wzrostem wiedzy finansowej (im większa wiedza, tym mniejsze 
zgadzanie się)
•spada wraz ze wzrostem samooceny sytuacji materialnej (im wyższa 
samoocena, tym mniejsze zgadzanie się)
•spada wraz ze wzrostem dochodu na gospodarstwo (im wyższą kwota łącznego 
dochodu w rodzinie, tym mniejsza skłonność do zgadzania się ze 
stwierdzeniami).

Jeśli otrzymanie kredytu byłoby 
uzależnione od posiadania konta, 
zdecydował(a)bym się je założyć
(OB2H)

Zgadzanie się z przekonaniami dotyczącymi 
zysków z posiadania kont bankowych:
•spada wraz z wiekiem (młodsze osoby zgadzają
się z nimi silniej niż starsze)
•rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (im 
wyższe wykształcenie, tym większa skłonność do 
zgadzania się ze stwierdzeniami)
•rośnie wraz ze wzrostem wiedzy finansowej (im 
większa wiedza, tym większe  zgadzanie się)
•rośnie wraz ze wzrostem samooceny sytuacji 
materialnej (im wyższa samoocena, tym większe 
zgadzanie się)

• rośnie wraz ze 
wzrostem dochodu 
na gospodarstwo 
(im wyższą kwota 
łącznego dochodu w 
rodzinie, tym 
większa skłonność
do zgadzania się)

Zgadzanie się z tym 
stwierdzeniem nie 
zależy od dochodu



Przekonania na temat kont bankowych Przekonania na temat kont bankowych ––
posiadacze vs nieposiadacze kontposiadacze vs nieposiadacze kont

N = 1000

N = 216 N = 784
Skala 1-4

• Analizy pokazały bardzo dużą różnicę w przekonaniach na temat kont bankowych między posiadaczami i nieposiadaczami kont. 
Nieposiadacze kont w większym stopniu zgadzają się ze wszystkimi negatywnymi bądź sceptycznymi stwierdzeniami na temat kont 
bankowych. Największa różnica jest jednak widoczna przy stwierdzeniach odzwierciedlających bariery „mentalne”: „konto nie jest 
potrzebne dla osoby w moim wieku” oraz „posiadanie konta nie jest człowiekowi do niczego potrzebne”.

• Ponadto wynik ten kolejny raz potwierdza, że brak konta nie jest prawdopodobnie świadomym odrzuceniem tej usługi, a bardziej  
wynikiem niedostrzegania korzyści z posiadania konta (w sensie marketingowym – benefits). 47



Posiadanie vs. nieposiadanie konta Posiadanie vs. nieposiadanie konta ––
charakterystyka grupcharakterystyka grup

(+) POSIADA KONTO (-) NIE POSIADA KONTA

• lepiej wykształceni
• pracujący
• lepsza sytuacja materialna 
(obiektywna i subiektywna)
• pozytywnie nastawieni do nowych 
technologii
• z lepszą wiedzą finansową

• gorzej wykształceni
• nie pracujący: uczniowie, bezrobotni
• gorsza sytuacja materialna 
(obiektywna i subiektywna) 
• negatywnie nastawieni do nowych 
technologii
• z gorszą wiedzą finansową

• zaufanie do banków
• słaby kult gotówki

•brak zaufania do banków
• silny kult gotówki

• pieniądze jako środek do celu • pieniądze kojarzone ze złem i 
nieuczciwością
• pieniądze jako miara wartości 
człowieka



Posiadanie vs. nieposiadanie konta Posiadanie vs. nieposiadanie konta ––
charakterystyka grupcharakterystyka grup

Mimo, że liczba posiadaczy kont bankowych bardzo wzrosła w ostatnich latach i obecnie większość Polaków posiada konto, 
to jednak cały czas istnieje grupa ponad 20% Polaków powyżej 18 roku życia, która konta nie posiada. W tym miejscu 
pojawia się pytanie,  jakie czynniki decydują o posiadaniu lub nieposiadaniu konta bankowego, co motywuje ludzi do 
założenia konta, a co ich blokuje. Przeprowadzone analizy pokazują, że istnieją cztery grupy czynników, od których 
zależy posiadanie lub nieposiadanie konta:

a) Czynniki demograficzne. Posiadanie konta bankowego bardzo silnie zależy od różnych zmiennych demograficznych. 
• Pierwszym czynnikiem różnicującym jest wiek. Zdecydowanie najwięcej osób nieposiadających konta jest wśród 

najmłodszych Polaków (poniżej 24 roku życia 30% nie posiada konta) i najstarszych (powyżej 65 r.ż. – 47%). Grupy te 
prawdopodobnie nie posiadają konta z różnych powodów. Najstarsi, bo przez większość ich życia nie mieli kont i radzili 
sobie bez kont, więc również teraz nie widzą takiej potrzeby. Natomiast druga grupa nie ma jeszcze dochodów i z tego 
powodu uważają, że konto nie jest im potrzebne. 

• Drugim czynnikiem różnicującym jest wykształcenie. Najwięcej kont posiadają osoby z wykształceniem wyższym (93%), 
a najmniej z podstawowym (57%).  Widać jednak, że moment przełomowy jest między wykształceniem podstawowym 
a zawodowym. Wśród osób z wykształceniem zawodowym jest prawie o połowęmniej osób bez kont niż wśród osób z 
wykształceniem podstawowym. 

• Dochód różnicuje w nieco mniejszym stopniu niż pozostałe zmienne. Mimo to, zarówno dochód obiektywny, jak i 
subiektywne poczucie zamożności rośnie wśród posiadaczy kont, w porównaniu do osób konta nieposiadających. Liczba 
nieposiadaczy kont również drastycznie wzrasta wśród osób nie posiadających dochodu. Wynik ten jest spójny z 
najczęściej deklarowanym powodem nieposiadania konta, że osoba go nie potrzebuje lub teżma zbyt małe dochody.

• Posiadanie konta zależy również od miejsca zamieszkania. Najwięcej nieposiadaczy kont jest na wsiach (30%). Jednak 
związek ten jest krzywoliniowy. Początkowo liczba nieposiadaczy kont maleje wraz ze wzrostem miejsca zamieszkania 
do 99 tys. mieszkańców (z 30% do 9%). Potem jednak liczba nieposiadaczy kont znowu wzrasta do 19% w największych 
miastach (powyżej 500 tys.). 

• Czynnikiem nieróżnicującym jest natomiast płeć osoby: tyle samo kobiet i mężczyzn posiada konto bankowe.



Posiadanie vs. nieposiadanie konta Posiadanie vs. nieposiadanie konta ––
charakterystyka grupcharakterystyka grup

b) Postawy wobec banków i instrumentów finansowych. Poza silnie różnicującymi czynnikami demograficznymi, 
posiadanie konta bankowego również zależy od postaw i przekonań na temat banków i instrumentów finansowych:

• Postawy wobec banków. Posiadacze kont mają zdecydowanie większe zaufanie do banków i bardziej 
dostrzegają ich funkcjonalne zalety. Natomiast nieposiadacze kont częściej przejawiają negatywne nastawienie 
emocjonalne do banków – nie ufają im, uważają je za mało wiarygodne, dopuszczające się oszustw i 
wykorzystujące klientów.

• Kult gotówki. Zdecydowanie najsilniej różnicującym czynnikiem jest tzw. kult gotówki – pozytywne silne 
emocjonalne nastawienie do gotówki, preferencja pieniądza konkretnego, fizycznego. Wiąże się z tym niechęć
do pieniądza symbolicznego. Dla takich osób, w subiektywnym i emocjonalnym odczuciu pieniądz wirtualny (na 
koncie) nie jest pieniądzem – nieodczuwana jest jego wartość. Takie odczucie pojawia się niezależnie od 
świadomości obiektywnej równoważności różnych form pieniądza.

c) Postawy wobec pieniędzy. W przypadku osób nieposiadających konta bankowego widać silniejsze lękowe podejście do 
pieniędzy, które przejawia się w silniejszym wiązaniu pieniędzy z negatywnymi emocjami i ze złem, co przejawia się w 
kojarzeniu posiadania pieniędzy z nieuczciwością oraz traktowaniu ich jako miary wartości człowieka. Natomiast taki 
wymiar psychologicznego stosunku do pieniędzy jak traktowanie ich jako środka do celu nie różnicuje posiadaczy i 
nieposiadaczy konta bankowego.

d) Protechnologiczność. Trzecim różnicującym czynnikiem jest nastawienie do nowych technologii. Posiadacze kont są
ogólnie dużo bardziej otwarci wobec nowych technologii, rozwiązań technologicznych, internetu. 

• Ciekawe, że jeżeli już ktoś posiada konto, to w większości z dostępem do internetu (70% posiadaczy kont ma 
dostęp do internetu) i jeżeli jużma dostęp, to raczej z niego korzysta (65% posiadaczy dostępu do internetu z 
niego korzysta).  Co również ciekawe, jeżeli ktoś już korzysta z internetu, to zdecydowanie częściej dokonuje 
operacji przez internet niż w banku. Wynika z tego, że największą barierą jest spróbowanie korzystania z 
internetu w celu dokonywania transakcji bankowych. Jeżeli już ktoś to zrobi, to zaczyna częściej go używać niż
korzystać z oddziałów banków.



II. Karty pII. Karty płłatnicze atnicze –– wywyżższy stopieszy stopieńń
zaawansowania bezgotzaawansowania bezgotóówkowegowkowego
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1. Korzystanie vs. niekorzystanie z 1. Korzystanie vs. niekorzystanie z 
kart pkart płłatniczychatniczych
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Posiadane kartyPosiadane karty

N = 784

53

• Odsetek Polaków posiadających wszystkie typy kart rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (np. dla karty bankomatowej ma 
i korzysta: 65% osób z wykształceniem podstawowym, 81% ‐ z zawodowym, 82% ‐ ze średnim, 88% ‐ z wyższym; dla karty 
kredytowej analogicznie ma i korzysta: 18%, 24%, 30%, 38%).

• Powszechność karty płatniczej jest najwyższa wśród osób pracujących na pełen etat (90%  ma i korzysta),  najniższa wśród 
emerytów i rencistów (57%) oraz osób zajmujących się domem (67%). Powszechność kart kredytowych jest natomiast 
najwyższa wśród osób prowadzących działalność gospodarczą (36%) oraz pracujących na pełen etat (35% ma i korzysta).

• Posiadanie i korzystanie z kart bankomatowej i kredytowej rośnie wraz ze wzrostem dochodu na jedną osobę w rodzinie.

• Większość osób 
posiadających konto ma 
również kartę
bankomatową (98%) z 
której  również większość
korzysta (80%), a 
zdecydowanie mniej osób 
nie korzysta (9%).

• Zdecydowanie mniej 
posiadaczy ma inne 
rodzaje kart, z czego 
najpopularniejsza jest 
karta kredytowa (28% 
ma i korzysta, a 10% ma i 
nie korzysta).



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na korzystanie z kart ce na korzystanie z kart 
bankowych bankowych –– postawy wobec bankpostawy wobec bankóów (1/4)w (1/4)
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Skala 1-4

• Osoby korzystające z karty bankowej przejawiają większe zaufanie 
wobec banków. Co prawda nie można stwierdzić tu zależności 
kierunkowej, natomiast można przypuszczać, że zmiana postaw 
wobec banków na bardziej pozytywną powinna globalnie pomagać w 
większym ubankowieniu społeczeństwa, przejawiającym się również
intensywniejszym korzystaniem z kart.

• Drugim czynnikiem silnie różnicującym osoby korzystające z kart 
bankowych od niekorzystających jest – co nie dziwi – „kult gotówki”. 
Osoby niekorzystające  z kart mają zdecydowanie silniejszy kult 
gotówki – silne emocjonalne pozytywne konotacje z fizyczną formą
pieniądza.

UWAGA: „korzysta z karty” – osoba ma kartę i deklaruje, że z niej korzysta; 
„nie korzysta z karty” – osoba nie ma karty lub ma, ale nie korzysta z niej 

N=119N=665

N=119N=665

N=119N=665



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na korzystanie z kart ce na korzystanie z kart 
bankowych bankowych –– postawy wobec pienipostawy wobec pienięędzy (2/4)dzy (2/4)

55Skala 1-4

• Użytkownicy kart w większym stopniu niż
nieużytkownicy traktują pieniądze jako środek do 
celu (np. realizacji własnych marzeń), ale również
jako miarę wartości człowieka.

• Osoby niekorzystające z kart bardziej niż
korzystające kojarzą duże pieniądze ze złem 
(aczkolwiek w przypadku tego czynnika różnica 
między użytkownikami i nieużytkownikami kart 
jest mniejsza).

UWAGA: „korzysta z karty” – osoba ma kartę i deklaruje, że z niej korzysta; 
„nie korzysta z karty” – osoba nie ma karty lub ma, ale nie korzysta z niej 

N=119N=665
N=119N=665

N=119N=665



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na korzystanie z kart ce na korzystanie z kart 
bankowych bankowych –– nowe technologie (3/4)nowe technologie (3/4)

56Skala 1-4

• Pozytywne nastawienie do nowych technologii jest czynnikiem różnicującym osoby korzystające z kart od 
osób niekorzystających (podobnie jak w przypadku posiadania kont bankowych).

• Czynnik ten z pozoru mniej bezpośrednio związany z finansami (mniej niż na przykłada postawy wobec 
banków lub postawy wobec pieniędzy) zaskakująco silnie różnicuje korzystanie z kart kredytowych. Jest to 
kolejny argument za tym, że byćmoże praca nad większą otwartością Polaków wobec nowych technologii 
może być pośrednio drogą do większego ubankowienia i zwiększenia obrotu bezgotókowego w obszarze 
korzystania z kart.

UWAGA: „korzysta z karty” – osoba ma kartę i deklaruje, że z niej korzysta; 
„nie korzysta z karty” – osoba nie ma karty lub ma, ale nie korzysta z niej 

N=119N=665 N=119N=665



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na korzystanie z kart bankowych ce na korzystanie z kart bankowych ––
wiedza finansowa i sytuacja materialna (4/4)wiedza finansowa i sytuacja materialna (4/4)

57

Korzystanie z kart a samoocena wiedzy finansowej Korzystanie z kart a sytuacja materialna

Skala 1-5

Średni dochód na 
gospodarstwo: 

2899 zł

Średni dochód na 
gospodarstwo: 

1951 zł

• W przypadku korzystania z kart bankowych, również podobnie jak w przypadku posiadania kont, czynnikiem różnicującym 
jest ocena wiedzy finansowej. Osoby korzystające z kart bankowych oceniają swoją wiedzę na tematy finansowe wyżej od 
osób niekorzystających z kart. 

• Osoby korzystające z kart mają też wyższe dochody oraz wyżej oceniają swoją sytuacjęmaterialną.

UWAGA: „korzysta z karty” – osoba ma kartę i deklaruje, że z niej korzysta; 
„nie korzysta z karty” – osoba nie ma karty lub ma, ale nie korzysta z niej 

N=119N=665 N=119N=665



CzynnoCzynnośści wykonywane za pomocci wykonywane za pomocąą kartykarty

N = 665
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• Najczęstszym sposobem wykorzystania karty bankomatowej jest wypłacanie gotówki z bankomatu – 98% osób. 
Ponad 10% mniej osób przynajmniej czasami płaci kartą za zakupy i usługi – 86%, co stanowi kolejny poziom 
zaawansowania bezgotówkowego. 

• Z powyższego wykresu widać również, że osoby różnią się częstotliwością używania kart bankowych oraz 
sytuacjami w których i kwotami za które są skłonne płacić kartą lub gotówką (patrz następny wykres). 



Sytuacje pSytuacje płłacenia kartacenia kartąą
Kwota do zapKwota do zapłłacenia a forma pacenia a forma płłatnoatnośścici

N = 570 N = 570

• Polacy najczęściej płacą kartą w dużych sklepach, przy zakupie dóbr trwałych, ubrań bądź na stacjach benzynowych – czyli tam, 
gdzie rachunki wynoszą często powyżej 50 zł, które wydaje sięmentalną kwotą graniczną dla płacenia kartą (poniżej tej kwoty 
wyraźnie spada odsetek osób deklarujących płacenie kartą). W przypadku małych sklepów oraz usług częstość używania karty 
jest mniejsza – prawdopodobnie zarówno ze względu na niższe kwoty rachunków, jak i możliwość płacenia bezgotówkowego.  59



• Mimo, że większość posiadaczy kont posiada również karty bankowe (do bankomatu lub kredytowe), to jednak większość
częściej płaci gotówką niż przy użyciu karty (64%). Jedynie 10% posiadaczy kart deklaruje, że zdecydowanie częściej płaci karta 
niż gotówką (bardzo wysoki poziom zaawansowania bezgotówkowego).

• Częstość sięgania po kartę zależy od poziomu wykształcenia – częściej płaci kartą 20% osób z wykształceniem podstawowym, 
25% ‐ z zawodowym, 38% ‐ ze średnim oraz 57% z wykształceniem wyższym (w porównaniu do 36% w całej populacji). 
Częściej kartą niż gotówką płacą również osoby prowadzące działalność gospodarczą (58%)  oraz uczniowie i studenci (56%), 
rzadziej emeryci i renciści oraz bezrobotni (po 13%).

GotGotóówka vs. karta wka vs. karta –– czczęśęściej wybierana ciej wybierana 
forma pforma płłatnoatnośścici

N = 570
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36% - karta

64% - gotówka



2. Motywy i bariery korzystania z 2. Motywy i bariery korzystania z 
kart pkart płłatniczychatniczych

61



Argumenty za korzystaniem z kart pArgumenty za korzystaniem z kart płłatniczych atniczych ––
osoby osoby posiadajposiadająącece konto(1/2)konto(1/2)

N = 784

średnia: 3,02 2,85 2,76 2,482,75

• Dwoma najważniejszymi (deklarowanymi) argumentami, które mogłyby przekonać do częstszego korzystania z kart płatniczych 
jest argument finansowy – korzystniejsze warunki cenowe przy płaceniu kartą (76%) oraz większa dostępnośćmiejsc, gdzie 
można płacić kartą (68%).

• Interesujące, że najmniej osób wskazało argumenty społeczne jako przekonujące do częstszego korzystania z karty. Zarówno 
dotyczy to przede wszystkim argumentu związanego z kosztami ponoszonymi przez Państwo (47%), ale również akcji 
marketingu zaangażowanego społecznie – CRM (61%).

62



Argumenty za korzystaniem z kart pArgumenty za korzystaniem z kart płłatniczych atniczych ––
osoby osoby posiadajposiadająącece konto(2/2)konto(2/2)

63

Korzystniejsze warunki cenowe dla 
płacących kartą niż gotówką
(KKB6A)
Możliwość płacenia kartą w 
większej liczbie miejsc niż obecnie 
(KKB6C)
Akcja społeczna polegająca na tym, 
że za każdą dokonaną transakcję
bank przeznacza drobna kwotę na 
cele charytatywne (KKB6E)
Możliwość płacenia kartą każdej 
kwoty (bez minimalnych limitów) 
(KKB6D)
Świadomość, że w ekonomii 
Państwa korzystniejszy jest obrót 
bezgotówkowy (ponieważ Państwo 
ponosi duże koszty związane z 
obrotem gotówką) (KKB6B)

Zgadzanie się ze wszystkimi argumentami za częstszym 
korzystaniem z kart płatniczych:
•spada wraz z wiekiem (starsze osoby zgadzają się z nimi 
mniej niżmłodsze)
•rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (im wyższe 
wykształcenie, tym większa skłonność do zgadzania się ze 
stwierdzeniami)
•rośnie wraz ze wzrostem wiedzy finansowej (im większą
wiedzę posiada osoba, tym bardziej się zgadza)
•rośnie wraz ze wzrostem samooceny sytuacji materialnej 
(im wyższa samoocena, tym większe zgadzanie się).

W przypadku stwierdzeń dotyczących: korzystniejszych 
warunków cenowych, możliwości płacenia kartą w większej 
liczbie miejsc oraz płacenia dowolnych kwot obserwuje się
wzrost skłonności do zgadzania się wraz ze wzrostem 
dochodu.



Argumenty za korzystaniem z karty pArgumenty za korzystaniem z karty płłatniczej atniczej ––
osoby osoby nieposiadajnieposiadająącece konta (1/2)konta (1/2)

N = 216

średnia: 2,44 1,922,22 2,20 2,21 2,16
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• Kolejność argumentów, które mogłyby przekonać osoby nieposiadające konta do korzystania z karty płatniczej, jest 
podobna jak w przypadku argumentów wymienianych przez posiadaczy konta. Warto jednak podkreślić, że waga tych 
argumentów jest mniejsza (każdy z nich przekonuje mniejszy odsetek osób niż w przypadku posiadaczy kont).

• W przypadku nieposiadaczy kart, podobnie jak w przypadku posiadaczy, najczęściej wskazywanym argumentem, który 
mógłby przekonać do płacenia kartą są korzystniejsze warunki cenowe przy tej formie płatności.



Argumenty za korzystaniem z karty pArgumenty za korzystaniem z karty płłatniczej atniczej ––
osoby osoby nieposiadajnieposiadająącece konta (2/2)konta (2/2)

65

Korzystniejsze warunki cenowe dla 
płacących kartą niż gotówką
(OK3A)
Możliwość płacenia kartą w 
większej liczbie miejsc niż obecnie 
(OK3C)
Możliwość płacenia kartą każdej 
kwoty (bez minimalnych limitów) 
(OK3D)
Fakt, że nie musiał(a)bym nosić
przy sobie dużej gotówki –
mógłbym/mogłabym płacić kartą
za zakupy i usługi (OK3E)
Akcja społeczna polegająca na tym, 
że za każdą dokonaną transakcję
bank przeznacza drobna kwotę na 
cele charytatywne (OK3F)
Świadomość, że w ekonomii 
Państwa korzystniejszy jest obrót 
bezgotówkowy (ponieważ Państwo 
ponosi duże koszty związane z 
obrotem gotówką) (OK3B)

Zgadzanie się ze wszystkim argumentami za rozpoczęciem  
korzystania z kart płatniczych:
•spada wraz z wiekiem (starsze osoby zgadzają się z nimi mniej 
niżmłodsze) – szczególnie w przypadku argumentu dotyczącego 
korzystniejszych warunków cenowych
•nieznacznie rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (im wyższe 
wykształcenie, tym większa skłonność do zgadzania się ze 
stwierdzeniami)

W przypadku argumentów dotyczących: korzystniejszych 
warunków cenowych, możliwości płacenia kartą w większej 
liczbie miejsc oraz dużych kosztów Państwa skłonność do 
zgadzania się nieznacznie rośnie wraz ze wzrostem wiedzy 
finansowej.

Zgadzanie się z argumentami nie zależy od samooceny sytuacji 
materialnej ani od dochodu (jedynie w przypadku stwierdzenia 
dotyczącego korzystniejszych warunków cenowych 
zaobserwowano nieznaczne różnice – nieco częściej zgadzają się
osoby o wyższych dochodach).



Argumenty za korzystaniem z karty pArgumenty za korzystaniem z karty płłatniczej atniczej ––
porporóównanie posiadaczy i nieposiadaczy kontwnanie posiadaczy i nieposiadaczy kont

N = 216
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N = 784



Przekonania dotyczPrzekonania dotycząące kart bankowych ce kart bankowych ––
wszyscy Polacywszyscy Polacy

N = 1000

N = 1000

średnia:

2,67

2,42

2,32

2,18

2,56

2,38

2,61

2,52

2,41

2,61
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• Najczęściej podzielanym przekonaniem na temat kart bankomatowych jest przekonanie odnoszące się do korzyści 
funkcjonalnych, że płacenie kartą jest wygodniejsze niż płacenie gotówką – tak uważa 55% Polaków. Jednocześnie niemal tyle 
samo (51%) sądzi, że wypłacanie pieniędzy z bankomatu jest niebezpieczne.

• Dość popularne wydają się też być przekonania odnoszące się do problemów z samokontrolą: że płacąc kartami łatwo jest 
stracić kontrolę nad wydatkami oraz że płacąc kartąwydaje się więcej niż płacąc gotówką – potencjalne bariery.



Przekonania dotyczPrzekonania dotycząące kart bankowych w ce kart bankowych w 
zalezależżnonośści od dochodu (1/2)ci od dochodu (1/2)
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Przekonania dotyczPrzekonania dotycząące kart bankowych w ce kart bankowych w 
zalezależżnonośści od dochodu (2/2)ci od dochodu (2/2)
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• Wyraźnie widać zależnośćmiędzy poziomem 
dochodu na gospodarstwo domowe a zgadzaniem 
się z różnymi stwierdzeniami na temat kart 
bankowych. W przypadku stwierdzeń
negatywnych, pokazujących różnego rodzaju 
obawy wobec kart, częściej zgadzają się z nimi 
osoby o niższych dochodach, a nie zgadzają o 
wyższych.

• Natomiast przekonaniem, które zdecydowanie 
dominuje wśród osób o wyższych dochodach jest 
przekonanie o tym, że płacenie kartą jest 
wygodniejsze niż płacenie gotówką – argument 
funkcjonalny.



Przekonania dotyczPrzekonania dotycząące kart bankowych ce kart bankowych ––
posiadacze vs nieposiadacze kontposiadacze vs nieposiadacze kont

70

N = 216 N = 784

• Osoby posiadające konto uważają płacenie kartą za wygodniejsze niż osoby nieposiadające konta. Częściej też (co zrozumiałe) 
przeszkadza im  zbyt mała liczba bankomatów.

• Osoby nieposiadające konta częściej niż posiadające zgadzają się z negatywnymi stwierdzeniami dotyczącymi kart bankowych.



Korzystanie vs. niekorzystanie z kart Korzystanie vs. niekorzystanie z kart 
ppłłatniczych atniczych –– charakterystyka grupcharakterystyka grup

(+) KORZYSTA Z KARTY (-) NIE KORZYSTA Z KARTY

• lepiej wykształceni
• pracujący
• lepsza sytuacja materialna (obiektywna i 
subiektywna)
• pozytywnie nastawieni do nowych 
technologii
• z lepszą wiedzą finansową

• gorzej wykształceni
• nie pracujący: uczniowie, bezrobotni
• gorsza sytuacja materialna (obiektywna i 
subiektywna) 
• negatywnie nastawieni do nowych 
technologii
• z gorszą wiedzą finansową

• zaufanie do banków
• słaby kult gotówki

•brak zaufania do banków
• silny kult gotówki

• pieniądze jako środek do celu
• pieniądze jako miara wartości człowieka

• pieniądze kojarzone ze złem i 
nieuczciwością

Ogólnie czynniki wpływające na korzystanie z kart płatniczych są podobne do cech wpływających na posiadanie konta 
bankowego. Różnicę widać tylko w stosunku do pieniędzy. Osoby posiadające karty płatnicze (i korzystające z nich) 
częściej od nieposiadających traktują pieniądze jako miarę wartości człowieka. Może to wynikać z tego, że karta 
(szczególnie kredytowa) jest bardzo przydatna dla osób o konsumpcyjnym podejściu do życia, a postawa ta (pieniądze 
jako miara wartości człowieka) powiązana jest z silnym konsumpcjonizmem.



Korzystanie vs. niekorzystanie z kart Korzystanie vs. niekorzystanie z kart 
ppłłatniczych atniczych –– charakterystyka grupcharakterystyka grup

Karty płatnicze posiada zdecydowana większość posiadaczy kont bankowych (90% posiadaczy kont). Zdecydowanie mniej 
osób posiada karty kredytowe (38%). Jeżeli już ktoś posiada kartę, to zazwyczaj z niej korzysta, przynajmniej czasami. 
Najmniej osób posiada karty przedpłacone i wirtualne. Korzystanie z karty determinują podobne czynniki co 
posiadanie konta:

a)   Czynniki demograficzne. Posiadanie i używanie karty bardzo silnie zależy od różnych zmiennych demograficznych. 

• Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej korzystają z kart bankowych (posiadanie i używanie). 
W przypadku karty bankowej jest to: 65% z wykształceniem podstawowym vs. 88% z wyższym. W przypadku 
karty kredytowej 18% z podstawowym vs. 38% z wyższym.

• Duże znaczenie ma również sytuacja zawodowa. Karty płatnicze są najpowszechniejsze wśród osób pracujących 
na pełen etat, a szczególnie osób prowadzących działalność gospodarczą. 

• Podobnie jak w przypadku posiadania konta w banku, również posiadanie i używanie karty zależy od dochodu: 
im wyższy dochód, tym więcej osób posiada karty płatnicze. Wśród osób aktywnie korzystających z karty 
płatniczej średnia dochodu na gospodarstwo domowe wynosi 2899 zł, natomiast wśród osób nie korzystających 
z karty – 1951 zł.

b)      Postawy wobec banków i instrumentów finansowych. Poza silnie różnicującymi czynnikami demograficznymi 
posiadanie konta bankowego zależy również od postaw i przekonań na temat banków i instrumentów finansowych:

• Postawy wobec banków. Osoby używające kart mają większe zaufanie do banków niż osoby nieużywające kart.

• Kult gotówki. Podobnie jak w przypadku posiadania kont, tak też w przypadku posiadania i korzystania z kart 
płatniczych, ogromne znaczenie ma przywiązanie do fizycznej formy pieniądza. „Miłośnicy gotówki”, osoby, 
które aby poczuły, że mają pieniądze muszą je dotknąć i zobaczyć, zdecydowanie rzadziej korzystają z kart niż
osoby, u których nie ma tak silnego emocjonalnego przywiązania do fizycznej formy pieniądza.

c)     Protechnologiczność. Trzecim różnicującym czynnikiem jest nastawienie do nowych technologii. Użytkownicy kart są
ogólnie dużo bardziej otwarci wobec nowych technologii, rozwiązań technologicznych, internetu.



Korzystanie vs. niekorzystanie z kart Korzystanie vs. niekorzystanie z kart 
ppłłatniczych atniczych –– charakterystyka grupcharakterystyka grup

d) Wiedza finansowa. Kolejny czynnik wpływający na korzystanie z kart bankowych to wiedza finansowa. Osoby 
korzystające z kart mają zdecydowanie wyższą wiedzę finansową (subiektywną) od niekorzystających z kart.

Najczęstszym wykorzystaniem karty bankowej jest wypłacanie gotówki z bankomatu. Takie wykorzystanie kart 
zadeklarowali prawie wszyscy posiadacze aktywnych kart (98%). Drugim co do częstości zachowaniem jest płacenie 
kartą za zakupy lub usługi – takie wykorzystanie karty zadeklarowało 86% osób. Różnica między pierwszą a drugą
grupą sugeruje, że jest pewna grupa osób o niskim poziomie zaawansowania bezgotówkowego, który przejawia się
posiadaniem konta i karty, ale wykorzystywaniem karty tylko do wypłacania gotówki, a dokonywanie pozostałych 
transakcji gotówkowo. Częste używanie kart płatniczych do płacenia zadeklarowało 54% posiadaczy aktywnych kart, 
co stanowi około 30% populacji Polaków.

Analiza sytuacji korzystania z kart płatniczych pokazuje bardzo dużą zależność korzystania z karty od sytuacji i płaconej 
kwoty.  Kartami najwięcej Polaków płaci przy okazji większych zakupów w dużych sklepach (95% zadeklarowało tę
sytuację używania karty), zakupu dóbr trwałych (79%), ubrań (72%) i na stacjach benzynowych (70%). Widać również
zależność od płaconej kwoty. Niewiele osób płaci kartą kwoty poniżej 50 zł i ta kwota jest wyraźnie kwotą graniczną
między płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Poniżej tej kwoty płacenie kartą zadeklarowało 26%, a kwoty 
powyżej 50 zł zdecydowanie więcej niż połowa osób używających kart do płacenia: kwoty pomiędzy 50 zł a 100 zł –
61%, a kwoty w przedziale 101‐500 zł aż 78%. 

Karty, mimo że są w Polsce powszechnie posiadane przez posiadaczy kont, to jednak cały czas nie są zbyt intensywnie 
używane.  Spośród użytkowników kart tylko 36% osób powiedziało, że częściej płaci kartą niż gotówką, a w tym tylko 
10%, że zdarza im się to zdecydowanie częściej. Natomiast 64% przyznało, że płaci częściej gotówką niż kartą. Widać, 
że w celu zwiększenia poziomu obrotu bezgotówkowego w Polsce należy podjąć działania, których celem byłoby nie 
tyle zwiększenie liczby posiadaczy kart (zasięgu), ale zwiększenie intensywności ich stosowania.



III. PIII. Płłacenie za rachunki acenie za rachunki ––
wywyżższy stopieszy stopieńń zaawansowania zaawansowania 
bezgotbezgotóówkowegowkowego
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PPłłacenie za rachunkiacenie za rachunki
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RACH2. Z których metod opłacania rachunków Pan/i korzysta?

Nie, nie korzystam

Tak, korzystam, ale RZADKO

Tak, korzystam CZĘSTO
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PPłłacenie za zakupy Internetoweacenie za zakupy Internetowe

N = 611 N = 319
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• Zakupy przez Internet robią osoby do 54 r.ż (później odsetek gwałtownie spada). Wysoki odsetek robiących zakupy 
Internetowe obserwuje się wśród  osób prowadzących działalność gospodarczą (77%) oraz pracujących na umowę
zlecenie/o dzieło (65%).  Powszechność zakupów przez Internet rośnie wraz ze wzrostem dochodu na osobęw rodzinie.

• Wśród osób robiących zakupy przez Internet najpopularniejszą formą płatności jest przelew (87%). Nieco rzadziej 
wybierana jest płatność gotówką przy odbiorze.

• Zdecydowanie mniej – tylko 37% osób korzysta z możliwości zapłacenia kartą za zakupy w Internecie. Największy odsetek 
płacących kartą jest wśród osób w wieku 45‐54 lata (43%). Płacenie kartą jest częstsze w większych miastach niż w 
małych miejscowościach.



OpOpłłata manipulacyjna ata manipulacyjna –– postrzeganie wysokopostrzeganie wysokośści ci 
opopłłat w zaleat w zależżnonośści od korzystania z kartyci od korzystania z karty
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• Bardzo interesującym wynikiem jest poziom orientacji w opłatach manipulacyjnych w zależności od tego jaką formę
płatności za rachunki się wybierze. Osoby nie korzystające z kart mają zdecydowanie mniejszą orientację w 
zróżnicowaniu opłat manipulacyjnych w zależności od form płatności, ponadto średnio wskazują zdecydowanie większe 
opłaty dla wszystkich form płatności od osób korzystających z kart.

• Osoby korzystające z kart mają natomiast zdecydowanie bardziej zróżnicowaną percepcję opłat i bardziej zbliżoną do 
rzeczywistości. Jako zdecydowanie najmniejsze postrzegają opłaty za płatności przez Internet (średnia 1,32 zł), a 
zdecydowanie najwyższe opłaty w kasie banku (średnia 3,37 zł).
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2,34

2,17
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RACH4. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i zapłacić rachunek o wartości 100 PLN. 
Jak się Panu/i wydaje, jaka może być wysokość opłaty, tzw. opłaty manipulacyjnej, w 

przypadku płatności dokonywanej:
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Przy kasie sklepowej

W  okienku na poczcie

W  kasie banku

Osoby posiadające konto Osoby nie posiadające konta

OpOpłłata manipulacyjna ata manipulacyjna –– postrzeganie wysokopostrzeganie wysokośści ci 
opopłłat w zaleat w zależżnonośści od posiadania kontaci od posiadania konta
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PPłłacenie za rachunki acenie za rachunki –– podsumowaniepodsumowanie

Wybierane sposoby płacenia za rachunki są kolejnym obszarem dla gotówkowego lub bezgotówkowego obrotu pieniędzmi. Wyniki 
badania pokazały, że w Polsce dwa najpopularniejsze sposoby płacenia to tradycyjne płatności oparte o obrót gotówkowy:
– W okienku na poczcie (73% przynajmniej czasami płaci w taki sposób) – jest to najbardziej powszechny przez lata w Polsce sposób 

płacenia, który jak widać duża część Polaków nadal stosuje

– W kasie banku zapłata gotówką (65%, w tym 30% często).

Dopiero dwa kolejne i zdecydowanie rzadziej wymieniane sposoby opierają się o płatności bezgotówkowe:
– W banku osobiste zlecenie przelewu (44%, w tym 17% często)

– Przez Internet (41%, w tym 26% często).

Jak widać z powyższego zestawienia bezgotówkowe formy płatności za rachunki są zdecydowanie rzadsze niż formy gotówkowe. Jeśli 
chodzi o formy bezgotówkowe to widać, że nieco większy procent osób ma do czynienia z osobistym zlecaniem przelewów w 
banku (większy zasięg tej formy płatności), ale Internet jest stosowany częściej (większa intensywność). Dlatego możliwe jest, 
że mimo iż płacenie przez internet zdarza sięmniejszej grupie osób, to liczby dokonanych transakcji tym kanałem jest więcej.

Kolejnym interesującym wynikiem jest percepcja wysokości opłat za różne kanały i formy płatności. Na poziomie średnim Polacy 
mają świadomość, że opłaty w kasie banku są obciążone wysokimi prowizjami i są najdroższe, natomiast wykonywane 
samodzielnie opłaty przez Internet są najtańsze. Warto jednak zwrócić tu uwagę, że osoby o różnym stopniu zaawansowania 
bezgotówkowego mają zupełnie inne przekonania na ten temat. Osoby o niskim stopniu zaawansowania (niekorzystające z 
kart) prawie nie widzą różnic w opłatach w zależności od kanału albo widzą różnice niewielkie – średnio estymowane we 
wszystkich kanałach opłaty są powyżej 3 zł a różnica między najtańszą i najdroższą formą to 77gr. Natomiast przekonanie o 
dużych różnicach w zależności od kanału mają osoby o większym zaawansowaniu bezgotówkowym (użytkownicy kart).  
Średnia estymowana przez nich wysokość opłat przez Internet wynosi 1,32, a w kasie banku 3,37 zł (różnica 2,05).  Wynik ten 
jest bardzo ciekawy z punktu widzenia stosowanej od lat strategii promującej obrót bezgotówkowy poprzez zwiększanie opłat 
za płatności gotówkowe. Okazuje się, że wiedza ta w niewielkim stopniu dociera do potencjalnej grupy docelowej – osób o 
małym zaawansowaniu bezgotówkowym i dlatego też prawdopodobnie nie stanowi dla nich motywacji do zmiany kanału.

Warto też zauważyć, że osoby o różnym zaawansowaniu bezgotówkowym różnią się przekonaniem o średnich opłatach (bez 
względu na kanał) – osoby bardziej zaawansowane uważają, że te opłaty są niższe, a mniej zaawansowane – wyższe. Efekt ten 
może wynikać z tego, że każda grupa patrzy z perspektywy dominującej u niego formy płatności. 



IV. IDENTYFIKACJA GRUP IV. IDENTYFIKACJA GRUP 
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Czynniki demograficzneCzynniki demograficzne

Z wcześniejszych analiz wynika, że zaawansowanie korzystania z różnych form obrotu bezgotówkowego 
(konto w banku, internetowy dostęp do konta, używanie karty, sposoby płacenia za rachunki) zależą
bardzo silnie od różnych zmiennych demograficznych i zależności te są podobne niezależnie od 
formy obrotu.

• Niskie wykształcenie (dominuje u osób z 
podstawowym wykształceniem)

• Osoby starsze oraz najmłodsze (jeszcze nie 
pracujące)

• Status zawodowy – osoby niepracujące 
(bezrobotni, emeryci, uczniowie)

• Niskie dochody

• Wsie, małe miejscowości

Niski obrót bezgotówkowy Wysoki obrót bezgotówkowy

• Wysokie wykształcenie (dominuje wśród osób 
z wyższym wykształceniem)

• Osoby młodsze (ale nie najmłodsze) i w 
średnim wieku

• Status zawodowy – osoby pracujące, 
prowadzące własną działalność gospodarczą, 
pracujące na umowy

• Wysokie dochody

• Średnie miasta i duże

Zmienne demograficzne sprzyjające niskiemu poziomowi obrotu bezgotówkowego danej osoby sugerują
dwa rodzaje przyczyn, które mogą leżeć u podłoża takiego stanu rzeczy:
• problemy obiektywne / zewnętrzne – brak stałych dochodów (bezrobotni), ograniczony dostęp do 
kanałów bezgotówkowych (np. z powodu miejsca zamieszkania)
• problemy subiektywne / wewnętrzne – konserwatyzm, brak zrozumienia dla nowych rozwiązań
(powiązane z wykształceniem i wiekiem).



Czynniki psychologiczneCzynniki psychologiczne

Poza czynnikami demograficznymi widać z wyników, że stosowane formy płatności zależą również od 
ugruntowanych wewnętrznie czynników psychologicznych – postaw i przekonań, które mogą
kształtować zaufanie do obrotu bezgotówkowego.

• Brak zaufania do banków

• Przekonanie o nieuczciwości banków (podejście 
emocjonalne do banków)

• Lęk i obawa przed bankami

• Poczucie niekompetencji ekonomicznej

• Przekonanie, że banki są dla osób o dużych dochodach

• Brak dostrzegania korzyści wynikających z posiadania 
konta lub karty

Niski obrót bezgotówkowy Wysoki obrót bezgotówkowy

• Duże zaufanie do banków

• Przekonanie o dobrych intencjach banków i przede 
wszystkim przekonanie o użyteczności banku 
(podejście pragmatyczne)

• Poczucie kompetencji ekonomicznej

• Przekonanie, że banki są dla wszystkich

• Dostrzeganie korzyści funkcjonalnych wynikających 
z posiadania konta lub karty (szybciej, wygodniej, 
bezpieczniej)

Zmienne psychologiczne sprzyjające niskiemu poziomowi obrotu bezgotówkowego danej osoby sugerują dwa rodzaje 
przyczyn, które mogą leżeć u podłoża takiego stanu rzeczy:
• problemy emocjonalne – lęk i obawa przed bankami, powiązane z poczuciem własnej niekompetencji, kojarzenie banków i 
pieniędzy ze złymi emocjami. Są to czynniki bardzo głęboko ugruntowane i również trudne do zmiany (ale nie niemożliwe)
• problemy funkcjonalne (z dostrzeganiem korzyści) – wiele osób przejawiających niski stopień zaawansowania 
bezgotówkowego równocześnie nie rozumie jakie mogłyby mieć korzyści z przejścia na system bezgotówkowy. Zaczyna się to 
od problemu ze zrozumieniem po co im jest konto w banku czy karta. Nie mają również świadomości obiektywnych korzyści z 
obrotu bezgotówkowego, jak na przykład niższych opłat za rachunki.



Czynniki psychologiczne Czynniki psychologiczne –– kult gotkult gotóówkiwki

Jednym z silniej wpływających na obroty bezgotówkowe czynników psychologicznych jest KULT 
GOTÓWKI – silne emocjonalne przywiązanie do gotówki. Z kultem gotówki równocześnie wiąże się
wiele innych zmiennych psychologicznych, które leżą u podłoża zachowań finansowych osoby, jak 
na przykład stosunek do pieniędzy i stosunek do nowych technologii.

• Pieniądze nie sąmiarą wartości człowieka, inni 
ludzie oceniani są z perspektywy różnych innych 
(niematerialnych) wartości i nie na finansach jest 
budowanie poczucie własnej wartości (śr = 2,12)

• Pieniądze są traktowane jako środek do celu, a 
nie cel sam w sobie

• Brak lęku przed nowymi technologiami, czyli 
wysoka protechnologiczność (śr=2,12) 

Niski kult gotówki Wysoki kult gotówki

• Pieniądze sąmiarą wartości człowieka, osoba 
ocenia innych z perspektywy posiadanych 
pieniędzy i również na tym bazuje swoje 
poczucie wartości (śr = 2,56)

• Pieniądze jako miara nieuczciwości –
kojarzenie pieniędzy ze złem i złymi emocjami 

• Lęk prze nowymi technologiami, czyli niska 
protechnologiczność (śr=2,32) 

• Wyższy dochód (średnia w gospodarstwie = 3 
085 zł)

• Niższy wiek

• Wyższe wykształcenie

• Niższy dochód (średnia w gospodarstwie = 2 
046 zł)

• Wyższy wiek

• Niższe wykształcenie



KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA 
WSKAWSKAŹŹNIKNIKÓÓWW



Konstrukcja wskaKonstrukcja wskaźźniknikóów w –– wskawskaźźniki niki 
korzystania i zaufania do obrotu korzystania i zaufania do obrotu 
bezgotbezgotóówkowegowkowego

• Na następnych stronach zostaną zaprezentowane trzy wskaźniki odnoszące się do 
obrotu bezgotówkowego w Polsce:

– Dwa wskaźniki odzwierciedlające stopień korzystania z obrotu 
bezgotówkowego w Polsce – mierzonego w oparciu o deklaracje związane z 
zachowaniami w obrębie obrotu bezgotówkowego (wskaźniki behawioralne). 
Wskaźniki te są zbudowane w oparciu o podobne zmienne, ale w inny sposób, 
dzięki czemu mogą służyć do obserwacji nieco innych zjawisk. 
• Wskaźnik „lejkowy”

• Wskaźnik IKOB – indeks korzystania z obrotu bezgotówkowego

– Jeden wskaźnik odzwierciedlający stopień zaufania do obrotu 
bezgotówkowego (wskaźnik psychologiczny)
• Wskaźnik IZOB ‐ indeks zaufania do obrotu bezgotówkowego.



Konstrukcja wskaKonstrukcja wskaźźniknikóów w –– wskawskaźźniki niki 
korzystaniakorzystania

Wskaźnik nieciągły 
(7 poziomów)

ZASIĘG

CZĘSTOT-
LIWOŚĆ

+

Wskaźnik ciągły 
(0-100)

Obydwa wskaźniki  oparte są o ZASIĘG danego zachowania 
w obrębie obrotu bezgotówkowego, wyrażony w procencie 
osób przejawiających dany rodzaj zachowania (np. posiadanie 
konta, posiadanie karty, płacenie kartą) oraz 
CZĘSTOTLIWOŚĆ danego zachowania (opartą o deklaracje). 
Jest to częstotliwość deklarowana oparta na subiektywnej i 
relatywnej ocenie sytuacji (Pytania: KKB5, RACH3).

Wskaźnik „lejkowy” – wskaźnik korzystania z obrotu 
bezgotówkowego

IKOB – Indeks Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego 



Konstrukcja wskaKonstrukcja wskaźźniknikóów w –– wskawskaźźnik nik 
zaufaniazaufania

Wskaźnik ciągły 
(0-100)

Wskaźnik IZOB – zaufania do obrotu bezgotówkowego został stworzony w celu zdiagnozowania 
nastawienia do obrotu bezgotówkowego. Jest to wymiar o charakterze psychologicznym, opartym o
subiektywne przekonania odnośnie różnych obszarów powiązanych z obrotem bezgotówkowym.
Wskaźnik ten ma wymiar psychologiczny i ma na celu odzwierciedlenie nastawienia osoby, 
niezależnie od dostępności takiego obrotu i możliwości jego stosowania.
Wskaźnik pytań (24 pytania) mierzących cztery obszary:
nastawienia do banków i usług bankowych (pytanie OB1 b,n) – 2 pytania dotyczące zaufania do 
banków i zrozumienia ofert bankowych
kultu gotówki (pytanie OB1 e,f,g,h,i,p) – 6 pytań dotyczących nastawienia do gotówki (tzw. „kult 
gotówki”) odzwierciedlających emocjonalną preferencję gotówki nad pieniądzem wirtualnym 
przekonania dotyczące posiadania konta bankowego (pytanie OB2 – b,c,d,f,g) – 5 pytań
odzwierciedlające przekonania o przydatności i bezpieczeństwie kont bankowych
przekonania dotyczące korzystania z karty bankowej (pytanie OB3 a,b,c,d,f,h) – 6 pytań
odzwierciedlających przekonania na temat kart bankowych odnoszących się do bezpieczeństwa i 
wygody ich posiadania
przekonania dotyczące nastawienia do nowych technologii (pytanie INT6 d,e,f,g,h).

IZOB – Indeks Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego 



I. WskaI. Wskaźźnik korzystania z obrotu nik korzystania z obrotu 
bezgotbezgotóówkowego wkowego –– wskawskaźźnik nik 

lejkowylejkowy

88



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” korzystania z obrotu korzystania z obrotu 
bezgotbezgotóówkowegowkowego
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• Wskaźnik „lejkowy” korzystania z obrotu bezgotówkowegomierzy intensywność
prowadzenia obrotu bezgotówkowego poprzez pomiar natężenia prowadzenia operacji w 
różnych aspektach zachowań z tym związanych.

• Wskaźnik przyjmuje 7 poziomów (od 0 do 6), gdzie:

• 0 oznacza najniższy poziom odzwierciedlający najniższy stopień korzystania z obrotu 
bezgotówkowego (brak konta i w konsekwencji zerowy poziom zaawansowania
bezgotówkowego) 

• 6 oznacza najwyższy poziom korzystania z obrotu bezgotówkowego przejawiający się
nie tylko powszechnością określonych zachowań, ale również ich największą
intensywnością. 

• Dokładniejszy opis poziomów wskaźnika jest na następnej stronie, natomiast pełen opis 
tworzenia wskaźnika znajduje się w Załączniku 4.



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy””
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Poziom 0 (21,6%) – brak konta – NIEZAGOSPODAROWANY 
POTENCJAŁ

Poziom 1 (4,2%) – posiadanie konta, ale bez kanału transakcji 
bezgotówkowej (karty lub dostępu przez Internet) – TYLKO 
KONTO

Poziom 2 (6%) – posiadanie konta oraz kanału transakcji 
bezgotówkowej (karty lub dostępu przez Internet), ale 
niekorzystanie z nich w jakimkolwiek celu – KANAŁ BIERNY

Poziom 3 (8,2%) – posiadanie konta oraz kanału transakcji 
bezgotówkowej, korzystanie z tego kanału, ale nie w celu 
dokonania płatności bezgotówkowej (np. karta – tylko wpłaty i 
wypłaty, konto – sprawdzenie historii) – NIEAKTYWNI Z 
POTENCJAŁEM

Poziom 4 (39,2%) – posiadanie konta, kanałów transakcji 
bezgotówkowej i korzystanie z nich, ale przewaga transakcji 
gotówkowych – NISKIE ZAAWASOWANIE BEZGOTÓWKOWE

Wskaźnik lejkowy (funnel) określa w jakim stopniu dana 
osoba korzysta z płatności bezgotówkowych – na którym 
poziomie jest w danym momencie.

Poziomy wskaźnika zawierają się jedne w drugich – wyższy 
poziom wskaźnika zawiera cechy charakterystyczne dla 
niższego poziomu.

Poziom 5 (14,9%) – posiadanie konta, kanałów transakcji 
bezgotówkowej i korzystanie z nich, przewaga transakcji 
bezgotówkowych – ŚREDNIE ZAAWASOWANIE 
BEZGOTÓWKOWE

Poziom 6 (5,9%) – posiadanie konta, kanałów transakcji 
bezgotówkowej i korzystanie z nich, zdecydowana przewaga 
transakcji bezgotówkowych – NAJWYŻSZE ZAAWANSOWANIE 
BEZGOTÓWKOWE



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy””
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Poszczególne poziomy wskaźnika nie są równoliczne, co pokazuje, że pewne typy zachowania stanowią większą
barierę, a inne mniejszą. Dominacja wielkościowa poziomu 0 (21,6%) pokazuje, że pierwszą barierą korzystania 
z obrotu bezgotówkowego jest „bariera wejścia” polegająca na założenia konta (warunek konieczny). 
Zarazem bariera ta jest barierą obiektywną i zewnętrzna (dostęp do konta).

Kolejny poziom, na którym jest najwięcej osób, to poziom 4 (39,2%), złożony z osób, które mają wszystkie 
możliwości korzystania z obrotu bezgotówkowego (konto, karta, dostęp przez internet), ale bardzo mało 
korzystają z tych możliwości. W przypadku tej bariery, jest ona bardziej wewnętrzna i subiektywna (mam 
możliwości, ale nie korzystam).



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a zmienne a zmienne 
demograficznedemograficzne
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Wykształcenie na skali 1‐4, gdzie:
1‐podstawowe
2‐ zawodowe
3‐średnie
4‐wyższe

Poszczególne poziomy 
zaawansowania 
bezgotówkowego w dużym 
stopniu zależy od zmiennych 
demograficznych.  
Większe zaawansowanie w 
obrocie bezgotówkowym 
wzrasta wraz ze spadkiem 
wieku Polaków – im osoby 
młodsze, tym są na wyższym 
poziomie wskaźnika lejkowego. 
Interesującym wyjątkiem jest 
poziom najwyższy, w którym 
średnia wieku nieco wzrasta. 
Może to być spowodowane tym, 
że jeżeli osoba starsza wejdzie 
w system bezgotówkowy, to 
zazwyczaj korzysta z niego 
intensywnie.
Również ważną zmienną
różnicującą jest wykształcenie –
im wyższe tym większe 
zaawansowanie oraz dochód –
im wyższy dochód tym również
większe zaawansowanie.

Korelacja:
r=-0,259; p<0,001

Korelacja:
r=0,384; p<0,001

Korelacja:
r=0,111; p<0,001



Poziomy wskaPoziomy wskaźźnika nika „„lejkowegolejkowego”” –– opis opis 
demograficznydemograficzny
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Poziom 0 (21,6%) – NIEZAGOSPODAROWANY POTENCJAŁ
•W grupie tej jest równa liczba kobiet i mężczyzn
•Średnia wieku: 51 lat, jednak rozkład wieku jest dwugarbny: dużą grupę w tym poziomie stanowią osoby młode (do około 25 
roku życia), druga duża grupa to osoby po 65 roku życia;  
•Ponad połowa osób w tej grupie ma wykształcenie podstawowe, zaledwie 5% ‐ wyższe;
•44% osób z tego poziomu stanowią emeryci i renciści; 
•Osoby z tego poziomu mają też stosunkowo najniższy dochód na gospodarstwo domowe

Poziom 1 (4,2%) – TYLKO KONTO
•60% grupy stanowią kobiety
•Średnia wieku: 55 lat, rozkład wieku jest równomierny (przynależność do tego poziomu wskaźnika „lejkowego” nie jest 
związana w wiekiem)
•Wykształcenie podstawowe ma w tej grupie 36% osób, zawodowe – 19%, średnie – 33%, wyższe – 12%.
•43% osób stanowią emeryci i renciści,  jednocześnie 45% osób z poziomu 1 pracuje (na etat, zlecenie lub prowadzi działalność
gospodarczą); w tej grupie w ogóle nie ma uczniów i studentów

Poziom 2 (6%) – KANAŁ BIERNY
•60% grupy stanowią kobiety
•Średnia wieku: 51 lat, rozkład wieku jest równomierny
•Wykształcenie: 33% ‐ podstawowe, 18% ‐ zawodowe, 33% ‐ średnie, 15% ‐ wyższe
•Jest to kolejna grupa której największą część stanowią emeryci i renciści (47%),  35% ‐ pracujący (w tym działalność
gospodarcza) 
•Osoby z tej grupy mają średnio niższy dochód na gospodarstwo niż osoby z poziomu 1



Poziomy wskaPoziomy wskaźźnika nika „„lejkowegolejkowego”” –– opis opis 
demograficznydemograficzny
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Poziom 3 (8,2%) – NIEAKTYWNI Z POTENCJAŁEM
•Średnia wieku: 49 lat, rozkład wieku dość równomierny
•Zdecydowanie mniej osób z wykształceniem podstawowym niż przy niższych poziomach (20%), wzrost liczby osób z wykształceniem 
zawodowym (28%) i średnim (39%), wykształcenie wyższe ma na tym poziomie 13% osób
•Najwięcej osób w tej grupie pracuje (w sumie 54%), emeryci stanowią 37% poziomu
•Średni dochód na gospodarstwo domowe nieco wyższy niż w przypadku poziomów 0‐2

Poziom 4 (39,2%) – NISKIE ZAAWANSOWANIE BEZGOTÓWKOWE
•Średni wiek: 43 lata, przede wszystkim osoby do 60 roku życia
•Rozkład wykształcenia podobny jak w przypadku poziomu 3 (20%, 27%, 39%, 13%)
•Zdecydowana większość osób z poziomu 3 pracuje (80%)
•Średni dochód na gospodarstwo istotnie wyższy niż w przypadku poziomu 3

Poziom 5 (14,9%) ‐ ŚREDNIE ZAAWANSOWANIE BEZGOTÓWKOWE
•Średnia wieku 37 lat (grupa najmłodsza); przewaga osób wieku 20‐50 lat
•Zdecydowany wzrost poziomu wykształcenia w porównaniu z poprzednimi dwoma poziomami: podstawowe – 8%, zawodowe – 17%, 
średnie – 40%, wyższe – 35%
•89% stanowią pracujący
•Średni dochód na gospodarstwo – istotnie wyższy niż w przypadku poziomu 4

Poziom 6 (5,9%) ‐ WYSOKIE ZAAWANSOWANIE BEZGOTÓWKOWE
•Średnia wieku 40 lat, przede wszystkim osoby do 55 roku życia
•Podobny wskaźnik wykształcenia jak w przypadku poziomu 5: podstawowe – 10%, zawodowe – 12%, średnie – 46%, wyższe – 32%
•Pracujący stanowią 95% tej grupy
•Grupa o zdecydowanie najwyższym dochodzie na gospodarstwo domowe   



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a samoocena wiedzy samoocena wiedzy 
finansowej i samoocena sytuacji finansowej i samoocena sytuacji 
materialnejmaterialnej
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Korelacja:
r=0,418; p<0,001

Korelacja:
r=0,348; p<0,001



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a podejpodejśście do cie do 
nowych technologii nowych technologii 
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Korelacja:
r=-0,240; p<0,001
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Korelacja:
r=0,453; p<0,001



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a podejpodejśście do cie do 
nowych technologii nowych technologii –– wybrane pytania wybrane pytania 
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Korelacja:
r=-0,212; p<0,001

Korelacja:
r=0,290; p<0,001



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a postawa wobec postawa wobec 
pienipienięędzydzy
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Korelacja:
r=-0,137; p<0,001

Korelacja:
r=-0,078; p<0,05

Brak korelacji



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a postawa wobec postawa wobec 
bankbankóóww
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Korelacja:
r=-0,282; p<0,001

Korelacja:
r=0,329; p<0,001

Korelacja:
r=-0,519; p<0,001



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” a a postawa wobec postawa wobec 
bankbankóów w –– wybrane pytania wybrane pytania 
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Korelacja:
r=-0,344; p<0,001

Korelacja:
r=-0,409; p<0,001



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” w poszczegw poszczegóólnych lnych 
wojewwojewóództwachdztwach
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3,18

Średni poziom wskaźnika „lejkowego”
w danym województwie.
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- poziom niższy niż
średnia w Polsce

- poziom wyższy niż
średnia w Polsce

Średnia = 3,08

4,07

2,00

UWAGA:

1.Rodzaj skali we wskaźniku lejkowym (skala 
porządkowa) z metodologicznego punktu widzenia 
nie uprawnia do liczenia średniej, dlatego mapka ta 
ma jedynie charakter orientacyjny.

2. Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i 
dobór próby proporcjonalnie do udziału 
mieszkańców danego województwa w populacji 
Polaków, w niektórych województwach próba jest 
bardzo mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie n=30) i tym 
samym pomiar obciążony jest większym błędem. 
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- większy procent niż
średni w Polsce

Poziom 0:        22%

Poziomy 5 – 6: 21%

- mniejszy procent niż
średni w Polsce

Średnia w Polsce

Odsetek osób na różnych 
poziomach wskaźnika 
„lejkowego” w danym 
województwie.

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 
osób) i dobór próby proporcjonalnie do udziału 
mieszkańców danego województwa w populacji 
Polaków, w niektórych województwach próba jest 
bardzo mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie n=30) i tym 
samym pomiar obciążony jest większym błędem.  
Dlatego dane te mają jedynie charakter 
ilustracyjny.



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” -- podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik „lejkowy” pokazuje wyraźne zróżnicowanie poszczególnych poziomów 
korzystania z obrotu bezgotówkowego. Różnice w procentowym udziale 
poszczególnych poziomów pokazują, że obecnie w Polsce problemem jest bardziej 
kwestia częstotliwości, niż zasięgu. Osób, które maja tylko konto bez kanałów 
dostępu do płatności bezgotówkowych jest bardzo mało (4,2%), jak również
takich, co maja kanał (kartę lub dostęp do konta internetowego), ale z niego nie 
korzystają jest równieżmało (poziom 2 – 6%). Natomiast wyraźnie wzrasta liczba 
osób, które korzystają z bezgotówkowych kanałów dostępu, ale mało 
intensywnie (poziom 4 – 39,2%) i jest ich zdecydowanie więcej niż osób z poziomu 
5 i 6 – korzystających bardziej intensywnie. 

• Z powyższych analiz wynika, że aktywność w stronę zwiększenia obrotu 
bezgotówkowego w Polsce powinna być skierowana głównie na intensyfikację
zachowań. Jeżeli natomiast mówimy o poszerzaniu kanałów dostępu to jest to 
również wskazane, ale nie na poziomie jednostek (posiadanie potencjału płacenia 
bezgotówkowego, czyli karty – bo to już u większości jest), ale prawdopodobnie 
bardziej na poziomie dostępu zewnętrznego – większa otwartość sklepów i 
punktów usługowych.



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” -- podsumowaniepodsumowanie

Wskaźnik „lejkowy” jest mocno zależny od czynników demograficznych i czynników psychologicznych (postawy).

Czynniki demograficzne

• Najsilniejszymi czynnikami demograficznymi powiązanymi ze wskaźnikiem „lejkowym” są dochód osoby, wiek i 
wykształcenie. Podobnie jak w wielu innych obszarach obrotu bezgotówkowego, tak i tu poziom zaawansowania 
w obrocie bezgotówkowym (korzystania z obrotu) wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia i dochodu, a spada 
wraz z wiekiem

Czynniki psychologiczne (postawy)

• Spośród wszystkich czynników psychologicznych największy wpływ ma kult gotówki. Ten wymiar psychologiczny 
ma najsilniejszy związek z zaawansowaniem obrotu bezgotówkowego (korelacja 0,58). Okazuje się, że im 
mniejszy kult gotówki tym wyższy stopień zaawansowania bezgotówkowego mierzonego wskaźnikiem 
„lejkowym” (poziom 0 – 2,85; poziom 6 – 1,64). Wynik ten sugeruje, że w dużym stopniu to na jakim poziomie 
zaawansowania obrotu bezgotówkowego znajduje się osoba zależy od wymiaru psychologicznego jakim jest kult 
gotówki (na ile kocha pieniądze w formie fizycznej), a w mniejszym stopniu od czynników obiektywnych.

• Kolejnym czynnikiem silnie różnicującym korzystanie z obrotu bezgotówkowego jest nastawienie do banków, 
postrzeganie banków jako nieuczciwych instytucji oraz zaufania do banków. Im osoba bardziej wierzy w 
nieuczciwość banków, tym mniej jest zaawansowana w obrocie bezgotówkowym (poziom 0 – 2,45; poziom 6 –
1,73). I odwrotnie, im bardziej ufa bankom, tym jest bardziej zaawansowana w obrocie bezgotówkowym (poziom 
0 – 2,48; poziom 6 – 3,18).

• Interesujące, że wymiar postaw wobec pieniędzy różnicuje korzystanie z obrotu bezgotówkowego we wskaźniku 
lejkowym w stosunkowo mniejszym stopniu (korelacje poniżej 0,15).

• Większą korelację widać natomiast w przypadku wiedzy finansowej (mierzone jako subiektywny wskaźnik 
samooceny).  Wiedza koreluje na poziomie 0,47 z poziomem zaawansowania bezgotówkowego.
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• Stopień zaawansowania bezgotówkowego mierzony wskaźnikiem „lejkowym” jest bardzo 
zróżnicowany terytorialnie. Jeżeli popatrzymy na procent osób w poszczególnych 
województwach, które wpadają do zerowego poziomu wskaźnika (czyli nie mają konta w banku) 
to mamy województwa, w których niemal połowa populacji nie ma dostępu do konta (jak w 
warmińsko‐mazurskim – 47% w porównaniu do 22% w populacji) lub 1/3 (jak w lubelskim 34% 
lub małopolskim 35%). Obok tak słabo zaawansowanych bezgotówkowo województw mamy 
takie, w których prawie nie ma osób na pierwszym poziomie: łódzkie – 3%, pomorskie – 8% i 
zachodniopomorskie – 5%.

• Odwrotna sytuacja jest gdy popatrzymy na dwa najwyższe poziomy wskaźnika (intensywnie 
korzystający z obrotu bezgotówkowego), to zdecydowanie dominują tu województwa 
południowo‐zachodnie: śląskie – 29% (21% w populacji), dolnośląskie – 28%, opolskie i lubuskie –
27%. Najmniej zaawansowane są natomiast województwa wschodnie: podlaskie – 9%, 
podkarpackie – 10%. 

• Interesujące jest, że poziom 0 (najniższy) dużo bardziej różnicuje województwa (od 3% do 47%) 
niż poziom najwyższy (od 9% do 29%). 

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby proporcjonalnie do udziału 
mieszkańców danego województwa w populacji Polaków, w niektórych województwach próba jest bardzo 
mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie n=30) i tym samym pomiar 
obciążony jest większym błędem. 
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• Indeks Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego (IKOB) mierzy intensywność prowadzenia obrotu 
bezgotówkowego poprzez pomiar natężenia prowadzenia operacji w różnych aspektach zachowań z 
tym związanych.

• W przeciwieństwie do wskaźnika „lejkowego” przyjmuje on wartości od 0 do 100 – im wyższa 
wartość, tym bardziej dana osoba korzysta z płatności bezgotówkowych. Im wyższa wartość
wskaźnika w populacji, tym większe (pod względem zasięgu i częstotliwości) korzystanie z obrotu 
bezgotówkowego w różnych obszarach (karta, konto internetowe, płacenie za rachunki)

• IKOB jest kombinacją trzech subwskaźników (skale 0...100) z przypisanymi odpowiednimi wagami 
(odpowiednio 6, 3 i 1):

• NB_K – natężenia obrotu bezgotówkowego przy wykorzystaniu kart (Natężenie Bezgotówkowe 
Karta)

• NB_INT ‐ natężenia obrotu bezgotówkowego poprzez wykorzystanie Internetu (Natężenie 
Bezgotówkowe Internet) 

• NB_RACH ‐ natężenia obrotu bezgotówkowego przy płaceniu rachunków (Natężenie 
Bezgotówkowe Rachunki) .

• Pełen opis tworzenia indeksu jest w Załączniku 5.
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• NB_K ‐ natężenia obrotu bezgotówkowego przy wykorzystaniu kart

• jest średnią ze wskaźników NBK2, NBK3, NBK4 o skali 0..100 mierzących natężenie 
zaangażowania w konkretne aspekty użytkowania kart oraz subiektywnego SNB5 (także 
0..100).

• NB_INT ‐ natężenia obrotu bezgotówkowego poprzez wykorzystanie Internetu

• wskaźnik natężenia internetowego obrotu bezgotówkowego. Zsumowane oraz 
przeskalowane do zakresu 0..100 odpowiedzi na pytania: KKB9A KKB9C INT5B INT5C 
RACH2D

• NB_RACH ‐ natężenia obrotu bezgotówkowego przy płaceniu rachunków

• subiektywna deklaracja o przewadze transakcji gotówkowych lub niegotówkowych przy 
płaceniu rachunków (pyt. RACH3).Ten subwskaźnik nie ma charakteru kombinacji skal, 
jest pojedynczą skalą Likerta, z odpowiedziami (przyjmuje zakres 0..100 po 
przekodowaniu).
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Wartość „0” wskaźnik przyjmuje 232 razy

Średnia dla Polaków w indeksie IKOB
(korzystania z obrotu bezgotówkowego) 
wynosi 28 na 100-stopniowej skali. Jest to 
średnia dużo poniżej środka skali, ale wynika 
to przede wszystkim z relatywnie dużej grupy 
osób, które uzyskują wartość 0 w tym 
wskaźniku. Wartość 0 jest najczęściej 
reprezentowana w Populacji – 232 razy 
(23%) i są to osoby nie przejawiające 
żadnego zachowania bezgotówkowego (nie 
posiadają konta). Jeżeli jednak policzyć
średnią przy odrzuceniu tych osób, to wartość
średniej wzrasta do 36.

Rozkład zmiennej jest dwugarbny, widać
większe zgromadzenie osób wokół wartości 
30-35 i 55-60, co pokazuje, że są grupy o 
stosunkowo wysokim stopniu korzystania z 
obrotu bezgotówkowego. Najwyższa wartość
w populacji to 93 – taka osoba korzysta z 
maksymalną intensywnością ze wszystkich 
dostępnych form obrotu bezgotówkowego.



WskaWskaźźnik IKOB w poszczegnik IKOB w poszczegóólnych lnych 
wojewwojewóództwachdztwach

110

26

Średni poziom wskaźnika IKOB w 
poszczególnych województwach
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Średnia = 28 

Korzystanie z obrotu bezgotówkowe 
w Polsce według wskaźnika IKOB
jest również (podobnie jak według 
wskaźnika lejkowego) zróżnicowane 
terytorialnie. Najniższy stopień
wskaźnika IKOB widać w 
województwach wschodnich 
(warmińsko-mazurskie – 16), a 
najwyższy – w województwach 
zachodnich i centralnych (łódzkie 
– 42 i opolskie – 43)

< -0,4
< -0,2

-0,2 – 0,2

> 0,2

> 0,4

poziom niższy niż
średnia w Polsce

poziom wyższy niż
średnia w Polsce

Przedziały odchylenia standardowego

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór 
próby proporcjonalnie do udziału mieszkańców danego 
województwa w populacji Polaków, w niektórych województwach 
próba jest bardzo mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie n=30) i tym samym pomiar 
obciążony jest większym błędem. 



SubwskaSubwskaźźniki niki –– wyjawyjaśśnienie dotycznienie dotycząące ce 
interpretacji wartointerpretacji wartośści wskaci wskaźźniknikóóww

• Na dalszych stronach zostaną przedstawione w rozbiciu na regiony Polski wartości dla każdego z 
subwskaźników użytych do budowy wskaźnika IKOB.

• Interpretacja wartości wskaźnika
– Wartości można porównywać tylko wewnątrz danego wskaźnika (czyli na przykład między regionami lub 

na różnych poziomach pozostałych zmiennych), ale nie można bezpośrednio porównywać wartości 
pochodzących z różnych wskaźników między sobą (czyli,  że na przykład wartość 30 w jednym wskaźniku  
nie musi oznaczać wyższego zaawansowania w tym obszarze niż wartość 20 w innym wskaźniku). Wynika to 
z tego, że każdy wskaźnik jest oparty o inną liczbę pytań i pytania odnoszą się do odmiennych zagadnień, 
których wzajemna relacja nie jest znana. Dla celów ilustracyjnych wszystkie zostały przekształcone na skalę
0‐100. Jedyne wartości, przy których bezpośrednie porównania między wskaźnikami jest dopuszczalne, to 
wartości brzegowe: 0 i 100.

– Można natomiast porównywaćwskaźniki relatywnie: jeżeli dane województwo jest powyżej średniej na 
jednym wskaźniku, a poniżej na drugim, to oznacza że w obrębie zachowań opisanych pierwszym 
wskaźnikiem przejawia większe natężenie. Ponadto średnie wartości dla danego wskaźnika można 
porównywać na różnych poziomach innych zmiennych (np. u osób o różnym poziomie wykształcenia)

– Dopuszczalne są również porównania dotyczące zmian natężenia wskaźników w czasie (czyli pomiarów 
pochodzących z badań przeprowadzonych w różnych okresach), pod warunkiem jednak spełnienia zasad 
badań ciągłych uprawniających porównania: takie same zasady doboru próby, identyczne pytania i ich 
kolejność, identyczne zasady budowy wskaźnika.

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby proporcjonalnie do udziału mieszkańców danego 
województwa w populacji Polaków, w niektórych województwach próba jest bardzo mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie n=30) i tym samym pomiar obciążony jest większym błędem.  



SubwskaSubwskaźźnik IKOB 1 nik IKOB 1 –– NB_K (Karta)NB_K (Karta)

112

30

Średni poziom wskaźnika NB_K w 
poszczególnych województwach
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Korzystanie z obrotu bezgotówkowego w 
obrębie wskaźnika związanego z używaniem 
kart płatniczych (subwskaźnik NB_K) jest 
zdecydowanie najwyższe w województwach 
opolskim, łódzkim i zachodniopomorskim. 
Natomiast najmniejsze korzystanie z kart 
obserwuje się w województwach: podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, lubelskim i 
podkarpackim. Ogólnie, podobnie jak w 
poprzednich wskaźnikach, wschodnia część
Polski przejawia najmniejszy stopień
korzystania z obrotu bezgotówkowego.

< -0,4
-0,4 – -0,1

-0,1 – 0,1

0,1 – 0,4

> 0,4

poziom niższy niż
średnia w Polsce

poziom wyższy niż
średnia w Polsce

Przedziały 
odchylenia 
standardowego

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby 
proporcjonalnie do udziału mieszkańców danego województwa w 
populacji Polaków, w niektórych województwach próba jest bardzo mało 
liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie n=30) i tym samym pomiar obciążony jest większym błędem. 
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(Internet)(Internet)
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Średni poziom wskaźnika NB_INT w 
poszczególnych województwach
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Również w przypadku wskaźnika 
odzwierciedlającego korzystanie z obrotu 
bezgotówkowego w obrębie internetu
(subwskaźnik NB_INT) mamy dosyć zbliżony 
obraz do poprzednich wskaźników – również
pod tym względem Polska Wschodnia ma 
zdecydowanie niższe wskaźniki niż Zachodnia. 
Najwyższy poziom korzystania obserwujemy 
w województwie zachodniopomorskim i 
lubuskim. Natomiast najmniejsze
korzystanie z obrotu bezgotówkowego przez 
internet obserwujemy w województwach: 
podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

< -0,4
-0,4 – -0,1

-0,1 – 0,1

0,1 – 0,4

> 0,4

poziom niższy niż
średnia w Polsce

poziom wyższy niż
średnia w Polsce

Przedziały 
odchylenia 
standardowego

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby 
proporcjonalnie do udziału mieszkańców danego województwa w 
populacji Polaków, w niektórych województwach próba jest bardzo mało 
liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie n=30) i tym samym pomiar obciążony jest większym błędem. 
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Średni poziom wskaźnika NB_RACH w 
poszczególnych województwach
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Średnia = 39

Podobny obraz wyników mamy także w 
przypadku trzeciego wskaźnika: 
korzystania z bezgotówkowych form przy 
płaceniu rachunków (subwskaźnik 
NB_RACH). Co prawda wartości dla 
poszczególnych województw się różnią
(nie zawsze to samo województwo ma 
najwyższą lub najniższą wartość dla 
różnych wskaźników), natomiast przy 
globalnym spojrzeniu na wschodnie i 
zachodnie regiony Polski, to obraz 
wyników jest podobny. Najwyższy 
poziom korzystania obserwujemy w 
województwie pomorskim, a najniższy 
ponownie w warmińsko-mazurskim.
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Przedziały 
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UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby 
proporcjonalnie do udziału mieszkańców danego województwa w 
populacji Polaków, w niektórych województwach próba jest bardzo mało 
liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie n=30) i tym samym pomiar obciążony jest większym błędem. 
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Wskaźnik IKOB ma wyraźnie różne wartości w grupach o 
różnych cechach demograficznych. Wyraźnie rośnie wraz ze 
wzrostem wykształcenia. Również przyjmuje różne 
wartości w grupach o różnym poziomie dochodu,
aczkolwiek widać tu wyraźny przyrost skokowy. Najmniejszą
wartość wskaźnika IKOB (poniżej 15) widać u osób o 
dochodach poniżej 1000 zł. U osób o dochodach między 
1000 a 3000 zł IKOB przyjmuje tę samą średnią wartość –
25. Natomiast w grupie powyżej 5000 zł wartość ta oscyluje 
około 45.
Zależność wskaźnika IKOB od wieku jest krzywoliniowa. 
IKOB przyjmuje najwyższą wartość u osób między 25 a 44 
rokiem życia i potem zaczyna systematycznie spadać, niższa 
jest również u osób najmłodszych, poniżej 25 roku życia.

WYKSZTAŁCENIE DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WIEK

Korelacja:
r=0,333; p<0,001

Korelacja:
r=0,366; p<0,001

Korelacja:
r=-0,339; p<0,001
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POSIADANIE  KARTY BANKOMATOWEJ POSIADANIE  KARTY KREDYTOWEJ

WYPŁACANIE GOTOWKI Z BANKOMATU PŁACENIE KARTĄ ZA ZAKUPY
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• W celu zrozumienia kim są osoby na różnych poziomach wskaźnika IKOB, wskaźnik ten został podzielony na 6 
poziomów, z czego pierwszy powstał w sposób naturalny i odpowiada wszystkim osobom, u których wskaźnik 
przyjmował 0, natomiast pięć kolejnych poziomów wskaźnika odpowiada kolejnym 20% wartości wskaźnika IKOB:

• Poziom 0 – brak natężenia (osoba nie posiada konta lub w ogóle nie korzysta z płatności bezgotówkowych) (0)
• Poziom 1 ‐ bardzo niskie natężenie (0,01 – 20)
• Poziom 2 – niskie natężenie (20,1 – 40)
• Poziom 3 – średnie natężenie (40,1 – 60)
• Poziom 4 – wysokie natężenie (60,1 – 80)
• Poziom 5 – bardzo wysokie natężenie (80,1 – 100).

• Konstrukcja wskaźnika IKOB zakłada przypisywanie osób do każdego poziomu według kryterium punktowego (czyli 
każdy poziom – z wyjątkiem zerowego, rozciąga się na 20 punktów, np. poziom 1 – od 0,01 do 20, poziom 2 – od 
20,01 do 40). To na jakim poziomie znajdzie się dana osoba jest niezależne od rozkładu wyników w całej populacji.

• Taki podział pozwoli w przyszłości na śledzenie przesunięć % osób w populacji należących do kolejnych poziomów 
wskaźnika korzystania z obrotu bezgotówkowego.

IKOB –  rozkład w populacji Polaków

1,30%

12,80%

21,50%

17,70%

23,50%

23,20%

0% 10% 20% 30% 40%

poziom 5 
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poziom 3 

poziom 2 
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poziom 0
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Poziom 0 (23,2%) ‐ brak
•Średnia wieku 50 lat; jednak stosunkowo duża grupa po 60 r.ż
•53% osób z wykształceniem podstawowym, 25% ‐
zawodowym, 18% ‐ średnim, 5% ‐ wyższym
•Duża grupa emerytów i rencistów (44%), mniejsza pracujących 
(31%), co dziesiąta osoba w tej grupie jest bezrobotna
•Stosunkowo najniższe dochody

Poziom 1 (23,5%) – bardzo niskie natężenie (0,01 –
20)
•Średnia wieku 47lat; rozkład wieku równomierny
•Wykształcenie podstawowe – 26%, zawodowe – 24%, średnie 
– 38%, wyższe – 12%
•57% osób z tej grupy pracuje, 31% ‐ jest na emeryturze lub 
rencie
•Istotnie wyższe dochody niż osób z poziomu 0

Poziom 2 (17,7%) – niskie natężenie (20,01 – 40)
•Średnia wieku 43lata; rozkład wieku równomierny
•Wykształcenie podstawowe – 19%, zawodowe – 26%, średnie 
– 36%, wyższe – 19%
•3/4 osób z tej grupy pracuje (75%)
•Średni poziom dochodów na gospodarstwo

Poziom 3 (21,5%) – średnie natężenie (40,01 – 60)
•Średnia wieku 40 lat; rozkład wieku równomierny
•Wykształcenie podstawowe – 16%, zawodowe – 24%, średnie 
– 40%, wyższe – 20%
•Pracujący stanowią 84% grupy
•Dochody nieco wyższe niż w przypadku poziomu 2

Poziom 4 (12,8%) – wysokie natężenie (60,01 – 80)
•Średnia wieku 38 lat; osoby do 60 roku życia
•Wykształcenie podstawowe – 9%, zawodowe – 18%, średnie –
41%, wyższe – 33%
•Pracujący stanowią 92% grupy
•Najwyższe dochody wśród wszystkich poziomów

Poziom 5 (1,3%) – bardzo wysokie natężenie (80,01 –
100)
•Średnia wieku 38 lat; osoby od 25 do 60 roku życia
•Wykształcenie podstawowe – 8%, średnie – 62%, wyższe – 31%
•Pracujący stanowią 93% grupy, pozostali to osoby zajmujące 
się domem
•Stosunkowo wysokie dochody, ale nieco niższe niż w 
przypadku poziomu 4
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Korelacja:
r=0,432; p<0,001

Korelacja:
r=0,342; p<0,001



IKOB a IKOB a podejpodejśście do nowych technologiicie do nowych technologii
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Korelacja:
r=-0,332; p<0,001
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Korelacja:
r=0,521; p<0,001
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Brak korelacji

Korelacja:
r=-0,125; p<0,001

Brak korelacji
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Korelacja:
r=-0,442; p<0,001

Korelacja:
r=-0,216; p<0,001

Korelacja:
r=0,264; p<0,001



IKOB

Wykształcenie

Wielkość miejscowości 
zamieszkania

-0,1970,074

-0,093

Na podstawie analizy regresji, 
R-kwadrat=0,373

Podejście do nowych 
technologii: zagrożenia 

internetu

Podejście do banków: kult 
gotówki

Zmienne demograficzne i postawy Zmienne demograficzne i postawy 
wpwpłływajywająące na IKOBce na IKOB

Analiza regresji pokazała, że na wskaźnik IKOB największy wpływ mają zmienne 
niedemograficzne – podejście do nowych technologii: protechnologiczność, w mniejszym stopniu: 
zagrożenia internetu, a także podejście do banków: kult gotówki, negatywne emocje wobec 
banków i zaufanie wobec banków, a także podejście do pieniędzy (miara wartości człowieka i 
środek do celu). Ze zmiennych demograficznych wpływ na wysokość wskaźnika IKOB mają
wielkość miejscowości zamieszkania, wykształcenie i dochód na osobę w rodzinie.
Wymienione zmienne wyjaśniają 37% wariancji wskaźnika IKOB.
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• Na podstawie deklarowanych przekonańmożna przeprowadzić symulację rozkładu IKOB dla osób nieposiadających konta 
w momencie gdy założyli by konto. Rozkład ten jest następujący:
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Poziom wskaźnika IKOB



IKOBIKOB--SYM SYM –– wartowartośści symulowane dla ci symulowane dla 
cacałłej populacjiej populacji
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• Symulacja pozwala także pokazać rozkład wskaźnika IKOB‐sym dla całej populacji Polaków przy założeniu, że wszyscy mają
konto w banku. Rozkład IKOB wygląda wtedy następująco:
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Poziom wskaźnika IKOB-SYM

9181716151413121111

y
80

60

40

20

0

S

Średnia IKOB-SYM = 32

Na podstawie przeprowadzonej 
symulacji można założyć, że 
gdyby wszystkie osoby 
nieposiadające kont w Polsce 
zaczęły takie konta posiadać
wartość wskaźnika IKOB 
wzrosłaby do 32 (z 28). 



IKOB IKOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego (IKOB) na koniec 2009 roku wynosi 28 na 100‐
stopniowej skali. Jest to wartość poniżej środka skali, co oznacza, że korzystanie z tej formy 
płatności jest cały czas stosunkowo słabe. Przejawia się to w nieposiadaniu kont, nieużywaniu 
kart, niekorzystaniu z internetowego dostępu do konta bankowego i małym korzystaniu z 
płatności kartami za zakupy i usługi.

• Widać wyraźne zróżnicowanie wskaźnika w zależności od regionu Polski. Poziom korzystania z 
płatności bezgotówkowych jest zdecydowanie najwyższy w województwach: opolskim, 
zachodniopomorskim i łódzkim. Natomiast najniższy w województwach wschodnich: warmińsko‐
mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Mapa ta pokrywa się bardzo z ogólnym 
gospodarczym rozwojem tych regionów (wyższy rozwój gospodarczy – większe korzystanie z 
obrotu bezgotówkowego).

• Regiony również różnią się pod względem korzystania z różnych form obrotu bezgotówkowego. W 
przypadku korzystania z kart płatniczych najwyższy poziom korzystania widać w województwie 
opolskim, a najniższy podlaskim. W przypadku korzystania z dostępu do banku przez internet to 
najwyższe wskaźniki w Polsce obserwujemy w województwie zachodniopomorskim, a najniższe w 
podkarpackim. Natomiast w przypadku bezgotówkowych form płatności za rachunki, to 
najwyższy poziom korzystania jest w województwie pomorskim, a najniższy znowu w warmińsko‐
mazurskim.



IKOB IKOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Jeżeli zastanawialibyśmy się nad przyczynami takiego zróżnicowania, to pojawia się kilka hipotez 
wyjaśniających:

– Możliwości/ infrastruktura – zdecydowanie najniższe wskaźniki IKOB w województwach 
Polski Wschodniej sugerują, że brak możliwości korzystania z obrotu bezgotówkowego 
(dostępność) może być tu jedną z przyczyn niskiego stopnia korzystania z tej formy 
płatności (dostępność bankomatów, możliwości płacenia kartą, internetyzacja). W tej 
sytuacji ogólnie pojęty rozwój gospodarczy mógłby być sposobem na wzrost korzystania z 
bezgotówkowych form płatności.

– Kontakty z innymi krajami o wyższym poziomie korzystania z obrotu bezgotówkowego. 
Wyższe wskaźniki (IKOB ogólne i na poszczególnych subwskaźnikach) w województwach 
przygranicznych sugerują, że byćmoże jednym ze sposobów zwiększania korzystania z 
obrotu bezgotówkowego jest doświadczenie z takim obrotem, które może miećmiejsce 
poza granicami kraju (stąd często wyższe wskaźniki w województwach zachodnich i 
równocześnie przygranicznych).

– Bariery mentalne (zaufanie i tradycje). Analizy zależności wskaźnika IKOB od wielu 
zmiennych pokazały, że zaufanie do obrotu bezgotówkowego może również zależeć od 
wewnętrznych predyspozycji człowieka. Wyższy stopień korzystania z obrotu 
bezgotówkowego przejawiają osoby lepiej wykształcone (czyli ogólnie o większej 
otwartości umysłu), o wyższej wiedzy finansowej (czyli mniej zagubione w obszarach 
finansowych), ale również o najmniejszym kulcie gotówki (wymiar czysto psychologiczny).



PorPoróównanie IKOB i IKOBwnanie IKOB i IKOB--SYMSYM

• W przypadku symulacji wykonanej za pomocą analizy regresji wykorzystującej 
zmienne psychologiczne (postawy, opinie odzwierciedlające nastawienie do banku, 
gotówki, pieniędzy) została zrobiona symulacja zmiany wskaźnika, gdyby osoby 
nieposiadające zaczęły mieć konto bankowe. Symulacja ta pokazała pewien wzrost 
wskaźnika IKOB – z 27,69 do 31,86. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że jest to czysto 
matematyczna analiza uwzględniająca tylko zmianę jednej zmiennej – posiadania 
konta. Z psychologicznego punktu widzenia, zmiana jednego zachowania może 
pociągnąć za sobą zmianę przekonań a w konsekwencji zmianę kolejnego 
zachowania: założenie konta => zwiększenie zaufania do banków => spadek kultu 
gotówki => zwiększenie używania kart płatniczych => dostęp do konta 
internetowego. Dlatego można przypuszczać, że samo założenie konta powinno 
spowodować jeszcze większy wzrost wskaźnika niż pokazuje to wyłącznie symulacja 
matematyczna.

• Wskaźnik IKOB jest wrażliwy na wszelki zmiany zachowań Polaków w zakresie 
płatności bezgotówkowych, zarówno z zakresie zasięgu, jak i częstotliwości tych 
zachowań. Dlatego można spodziewać się w najbliższych latach dużych zmian w 
poziomie tego wskaźnika i jego wyraźny wzrost. 
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• Indeks Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego (IZOB) mierzy subiektywne nastawienie do 
obrotu bezgotówkowego przejawiające się wskaźnikami zaufania w różnych obszarach mniej 
lub bardziej bezpośrednio związanych z obrotem bezgotówkowym.

• Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100 – im wyższa wartość, tym większe zaufanie ma dana 
osoba do obrotu bezgotówkowego.

• Na wskaźnik IZOB składają się następujące czynniki (wyodrębnione na podstawie analizy 
czynnikowej):

• Obawa przed bankami ‐ 12 pytań odzwierciedlających kult gotówki i obawę przed bankami

• Nastawienie do nowych technologii – 6 pytań odzwierciedlających pozytywne nastawienie do 
płatności bezgotówkowych: przez internet i kartami oraz ogólne pozytywne nastawienie do 
nowych technologii

• Opory psychologiczne – 5 pytań odzwierciedlających opory przed płaceniem kartą, korzystaniem z 
bankomatu i założeniem konta (trudne, długie, mało bezpieczne, itp.).

• Zaufanie wobec banków – 1 pytanie

• Skala ta ma wysoką rzetelność. Alpha Cronbacha dla całej skali wynosi: 0,925

• Pełen opis tworzenia indeksu jest w Załączniku 8.



RozkRozkłład wskaad wskaźźnika IZOBnika IZOB

Średnia IZOB = 57

Wskaźnik zaufania IZOB ma 
średnią wartość w populacji 
Polaków 57, czyli nieco 
powyżej środka skali. 
Rozkład wskaźnika jest 
prawoskośny i jednogarbny –
najwięcej osób ma wskaźnik 
zaufania o wartości między 
40 a 60. W przeciwieństwie 
do wskaźnika IKOB, we 
wskaźniku IZOB praktycznie 
nie ma osób o zerowej 
wartości wskaźnika, czyli o 
skrajnie niskim poziomie 
zaufania
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Średni poziom wskaźnika zaufania IZOB
w poszczególnych województwach
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Średnia = 57 

Zaufanie do obrotu bezgotówkowe w Polsce 
według wskaźnika IZOB jest również (podobnie 
jak IKOB) zróżnicowane terytorialnie. Do 
pewnego stopnia wskaźnik ten pokrywa się ze 
wskaźnikiem korzystania – większe zaufanie 
widać w Polsce zachodniej niż wschodniej. Jeżeli 
jednak przyjrzymy się poszczególnym 
województwom, to widać pewne interesujące 
rozbieżności. Na przykład województwo łódzkie 
bardzo wysoko plasujące się pod względem 
korzystania z obrotu bezgotówkowego, ma jeden 
z niższych wskaźników zaufania. Podobną
rozbieżność widać w zachodniopomorskim i 
lubuskim (pragmatyzm?). Natomiast w 
województwie dolnośląskim odwrotnie – zaufanie 
jest powyżej średniej, a korzystanie nieco 
poniżej.

< -0,4
< -0,2

-0,2 – 0,2

> 0,2

> 0,4

poziom niższy niż
średnia w Polsce

poziom wyższy niż
średnia w Polsce

Przedziały 
odchylenia 
standardowego

UWAGA: Ze względu na wielkość próby (n=1000 osób) i dobór próby proporcjonalnie do 
udziału mieszkańców danego województwa w populacji Polaków, w niektórych 
województwach próba jest bardzo mało liczna (np. lubuskie n=15, opolskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie n=30) i tym samym pomiar obciążony jest większym błędem. 
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Wskaźnik IZOB wykazuje podobne zależności od 
podstawowych zmiennych demograficznych co 
IKOB. Wskaźnik wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem 
wykształcenia. Również przyjmuje różne 
wartości w grupach o różnym poziomie dochodu,
aczkolwiek w przeciwieństwie do wskaźnika 
korzystania, wskaźnik zaufania drastycznie spada u 
osób najwięcej zarabiających. 
Zależność wskaźnika IZOB od wieku jest, 
podobnie jak wskaźnika korzystania, krzywoliniowa 
i również przyjmuje najwyższą wartość u osób 
między 25 a 44 rokiem życia.

WYKSZTAŁCENIE

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WIEK

IZOB w rIZOB w róóżżnych grupach demograficznychnych grupach demograficznych

Korelacja:
r=0,287; p<0,001

Korelacja:
r=-0,255; p<0,001

Korelacja:
r=0,348; p<0,001
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• W celu zrozumienia kim są osoby na różnych poziomach wskaźnika IZOB (analogicznie do operacji dokonanej na 
wskaźniku IKOB), wskaźnik ten został podzielony 5 poziomów odpowiadających kolejnym 20% wartości wskaźnika 
IZOB:

• Poziom 1 ‐ bardzo niskie natężenie (0 – 20)
• Poziom 2 – niskie natężenie (20,1 – 40)
• Poziom 3 – średnie natężenie (40,1 – 60)
• Poziom 4 – wysokie natężenie (60,1 – 80)
• Poziom 5 – bardzo wysokie natężenie (80,1 – 100).

• Konstrukcja wskaźnika IZOB zakłada przypisywanie osób do poziomu według kryterium punktowego (czyli każdy 
poziom rozciąga się na 20 punktów, np. poziom 1 – od 0 do 20, poziom 2 – od 20,01 do 40). To na jakim poziomie 
znajdzie się dana osoba jest niezależne od rozkładu wyników w całej populacji.

• Taki podział pozwoli w przyszłości na śledzenie przesunięć % osób w populacji należących do kolejnych poziomów 
wskaźnika korzystania z obrotu bezgotówkowego.
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Poziom 1 (1,2%) – bardzo niskie natężenie (0,01 –
20)
•Średnia wieku 61 lat; wszystkie osoby powyżej 35 roku życia
•Wykształcenie podstawowe – 50%, zawodowe – 34%, średnie 
–8%, wyższe – 8%
•33% osób z tej grupy pracuje, 50% ‐ jest na emeryturze lub 
rencie, 8% jest bezrobotnych
•Nieco wyższe dochody niż poziom 2, ale niższe niż pozostałe 
poziomy

Poziom 2 (14%) – niskie natężenie (20,01 – 40)
•Średnia wieku 58 lat; najwięcej osób powyżej 55 roku życia
•Wykształcenie podstawowe – 58%, zawodowe – 24%, średnie 
– 13%, wyższe – 5%
•39% osób z tej grupy pracuje, 52% jest na emeryturze lub 
rencie
•Najniższe dochody ze wszystkich poziomów

Poziom 3 (44,2%) – średnie natężenie (40,01 – 60)
•Średnia wieku 50 lat; rozkład wieku równomierny
•Wykształcenie podstawowe – 28%, zawodowe – 26%, średnie 
– 32%, wyższe – 13%
•61% osób w tej grupie pracuje, 27% jest na emeryturze lub 
rencie
•Średnie dochody

Poziom 4 (30,7%) – wysokie natężenie (60,01 – 80)
•Średnia wieku 40 lat; rozkład wieku przesunięty w stronę
osób młodszych (poniżej 44 roku życia)
•Wykształcenie podstawowe – 9%, zawodowe – 18%, średnie 
– 41%, wyższe – 33%
•Pracujący stanowią 79% grupy, 7% ‐ uczniowie lub studenci
•Dochody wyższe niż pozostałe poziomy, nieco niższe niż w 
przypadku poziomu 5

Poziom 5 (9,9%) – bardzo wysokie natężenie (80,01 
– 100)
•Średnia wieku 38 lat; 88% osób w wieku do 54 lat
•Wykształcenie podstawowe – 9%, zawodowe – 16, średnie –
46%, wyższe – 29%
•Pracujący stanowią 82% grupy, 7% ‐ uczniowie i studenci, 5% 
‐ osoby zajmujące się domem
•Najwyższe dochody spośród wszystkich poziomów
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Korelacja:
r=0,442; p<0,001

Korelacja:
r=0,301; p<0,001
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Korelacja:
r=-0,449; p<0,001
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Korelacja:
r=0,775; p<0,001
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Korelacja:
r=-0,323; p<0,001

Korelacja:
r=0,171; p<0,001

Korelacja:
r=-0,197; p<0,001
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Korelacja:
r=-0,909; p<0,001

Korelacja:
r=-0,648; p<0,001

Korelacja:
r=0,498; p<0,001



IZOB
Wykształcenie

Wiek

Dochód  na osobę

0,339

0,190

0,114

-0,200

Na podstawie analizy regresji, 
R-kwadrat=0,423

Używanie kart płatniczych

Korzystanie z 
bezgotówkowych form 
płatności rachunków

0,128

Analiza regresji pokazała, że na wskaźnik IZOB największy wpływ ma 
zmienna niedemograficzna – używanie kart kredytowych. Następnie duży 
wpływ mają dwie zmienne demograficzne: wiek i wykształcenie (w 
kolejności wpływu). Drugą zmienną niedemograficzną, która ma wpływ 
na zaufanie jest korzystanie z bezgotówkowych form płatności 
rachunków. Najmniejszy wpływ ma dochód na osobę.
Pięć wymienionych zmiennych wyjaśnia 42% wariancji wskaźnika IZOB.

Zmienne demograficzne i postawy Zmienne demograficzne i postawy 
wpwpłływajywająące na IZOBce na IZOB

Korzytanie z konta 
internetowegoWielkość miejscowości 

zamieszkania



IZOB IZOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego (IZOB) na koniec 2009 roku wynosi 57 na 100‐
stopniowej skali. Jest to wartość nieco powyżej środka skali, co oznacza średnie zaufanie do 
obrotu bezgotówkowego w Polsce.

• Widać wyraźne zróżnicowanie wskaźnika zaufania w zależności od regionu Polski. Co ciekawe 
jednak, obraz wyników w oparciu o ten wskaźnik nie pokrywa się z zaawansowaniem obrotu 
bezgotówkowego w Polsce. Na przykład województwo podkarpackie ma wskaźnik zaufania do 
obrotu bezgotówkowego nieco powyżej średniej (59) mimo niskiego korzystania z obrotu 
bezgotówkowego. Odwrotnie jest natomiast w województwie łódzkim – bardzo duże 
zaawansowanie obrotu bezgotówkowego przy najniższych wskaźnikach zaufania. Wynik ten 
wskazuje, że korzystanie z obrotu bezgotówkowego i zaufanie są częściowo rozłącznymi 
zjawiskami.

• Interesujące jest zestawienie zaufania do obrotu bezgotówkowego z korzystaniem z konkretnych 
form płatności (s. 131). Okazuje się, że najwyższe i zdecydowanie wyższe od pozostałych wskaźniki 
zaufania mają osoby, które korzystają intensywnie z różnych form obrotu bezgotówkowego. 
Natomiast osoby korzystające rzadko i wcale nie korzystające są bardzo zbliżone pod względem 
zaufania. Oznacza to, że zaufanie może być barierą psychologiczną intensywnego używania 
bezgotówkowych form płatności bardziej niż barierą wejścia.

• Interesująca jest również zależnośćmiedzy wiedzą finansową a zaufaniem. Zaufanie do obrotu 
bezgotówkowego wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem wiedzy finansowej (ocenianej subiektywnie).



IZOB IZOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Spośród zmiennych demograficznych, które determinują zaufanie do obrotu 
bezgotówkowego (IZOB) dominują wiek, wykształcenie i w mniejszym stopniu 
dochód. Natomiast takie zmienne jak wielkośćmiejsca zamieszkania nie wpływa na 
zaufanie do obrotu bezgotówkowego (podobnie jak widzimy tu mniejszą zależność od 
regionów). Warto podkreślić, że poziom zaufania (IZOB), podobnie jak zaangażowania 
w obrót bezgotówkowy (IKOB), nie ma związku z płcią.  

• Natomiast związek zaufania z poszczególnymi zmiennymi behawioralnymi 
(zachowanie w ramach obrotu bezgotówkowego) pokazuje, że największy związek ma 
zaufanie z używaniem kart płatniczych i korzystaniem z bezgotówkowych form 
płatności za rachunki, a nie ma wpływu samo korzystanie z konta internetowego. 
Oznacza, to że aby korzystać z karty płatniczej czy z bezgotówkowych form płatności 
za rachunki niezbędny jest pewien poziom zaufania do obrotu bezgotówkowego. 
Natomiast samo korzystanie z konta internetowego nie, bo takim korzystaniem może 
być na przykład sprawdzanie salda, co nie ma związku z transakcjami 
bezgotówkowymi). Ponadto dostęp do konta internetowego jest zakładany 
automatycznie, więc nie ma tu często świadomej decyzji powiązanej z obrotem 
bezgotówkowym.
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Średnia wskaźnika IKOB w poszczególnych poziomach wskaźnika „lejkowego”

Średnia wskaźnika IZOB w poszczególnych poziomach wskaźnika „lejkowego”

KORZYSTANIE

ZAUFANIE
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IZOB – IKOB: r = 0,52, p<0,001

IZOB – lejkowy: r = 0,56, p<0,001

Korelacje wskaźnika zaufania do płatności bezgotówkowych 
IZOB ze wskaźnikami korzystania: lejkowym i IKOB

Lejkowy - IKOB: r = 0,83, p<0,001

Korelacje dwóch wskaźników korzystania z obrotu 
bezgotówkowego: lejkowy i IKOB

Powyższe korelacje pokazują, że dwa wskaźniki korzystania z obrotu bezgotówkowego 
(„lejkowy” i IKOB) mierzą zbliżone zjawiska – korelacja jest wysoka. Jednak nie są to 
zjawiska identyczne.
Natomiast korelacja między wskaźnikiem zaufania do płatności bezgotówkowych IZOB ze 
wskaźnikami korzystania: lejkowym i IKOB pokazuje wyraźnie, że są to odmienne 
zjawiska, aczkolwiek ze sobą powiązane (współwystępujące) – korelacja powyżej 0,5. 
Wynik ten wskazuje na to, że mimo ogólnego współwystępowania zaufania do obrotu 
bezgotówkowego i korzystania z takich form płatności, to jednak mogą być osoby, które 
mimo małego zaufania do obrotu bezgotówkowego mogą z niego korzystać oraz takie, które 
mimo dużego zaufania w niewielkim stopniu z niego korzystają. 



OGOGÓÓLNE LNE 
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 

WYNIKWYNIKÓÓWW



Podsumowanie ogPodsumowanie ogóólnelne

Wyżej opisane wyniki (bez względu jakiego wskaźnika użyjemy) pokazują, że poziom 
zaawansowania Polaków w korzystaniu z obrotu bezgotówkowego jest ciągle 
stosunkowo niski. Cały czas jest spora grupa osób, które nie mają konta, nie używają
karty lub używają jej w minimalnym stopniu (na przykład tylko do wyciągnięcia pensji na 
początku miesiąca). Ponadto częstotliwość obrotu bezgotówkowego, szczególnie jeśli 
chodzi o płatności za zakupy i usługi jest również niska.

Ten stan rzeczy wynika z dwóch głównych czynników:

a) Przeszkód obiektywnych – funkcjonalnych – dostępności możliwości dokonywania 
płatności bezgotówkowych, dostępności internetu i w konsekwencji internetowego 
dostępu do kont oraz ograniczeń dotyczących limitów w płatnościach bezgotówkowych

b) Przeszkód subiektywnych – psychologicznych – będących pochodną przekonań (np. na 
temat banków), postaw (np. wobec pieniędzy), przesądów (np. kult gotówki).

Silne zależności między zmiennymi (potwierdzone wskaźnikami korelacji, analizami regresji 
i wariancji) potwierdzają, że pomiar korzystania z danych form płatności powiązany jest 
z zaufaniem do tych form płatności (czyli wymiar psychologiczny).
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Mimo, że liczba posiadaczy kont bankowych bardzo wzrosła w ostatnich latach i obecnie większość Polaków posiada 
konto, to jednak cały czas istnieje grupa ponad 20% Polaków powyżej 18 roku życia, która konta nie posiada. W tym 
miejscu pojawia się pytanie, jakie czynniki decydują o posiadaniu lub nieposiadaniu konta bankowego, co motywuje 
ludzi do założenia konta, a co ich blokuje. Przeprowadzone analizy pokazują, że istnieją cztery grupy czynników, od 
których zależy posiadanie lub nieposiadanie konta:

a) Czynniki demograficzne. Posiadanie konta bankowego bardzo silnie zależy od różnych zmiennych demograficznych. 
• Pierwszym czynnikiem różnicującym jest wiek. Zdecydowanie najwięcej osób nieposiadających konta jest wśród 

najmłodszych Polaków (poniżej 24 roku życia 30% nie posiada konta) i najstarszych (powyżej 65 r.ż. – 47%). Grupy te 
prawdopodobnie nie posiadają konta z różnych powodów. Najstarsi, bo przez większość ich życia nie mieli kont i radzili 
sobie bez kont, więc również teraz nie widzą takiej potrzeby. Natomiast druga grupa nie ma jeszcze dochodów i z tego 
powodu uważa, że konto nie jest im potrzebne. 

• Drugim czynnikiem różnicującym jest wykształcenie. Najwięcej kont posiadają osoby z wykształceniem wyższym (93%), 
a najmniej z podstawowym (57%).  Widać jednak, że moment przełomowy jest między wykształceniem podstawowym 
a zawodowym. Wśród osób z wykształceniem zawodowym jest prawie o połowęmniej osób bez kont niż wśród osób z 
wykształceniem podstawowym. 

• Dochód różnicuje w nieco mniejszym stopniu niż pozostałe zmienne. Mimo to, zarówno dochód obiektywny, jak i 
subiektywne poczucie zamożności rośnie wśród posiadaczy kont, w porównaniu do osób konta nieposiadających. 
Liczba nieposiadaczy kont również drastycznie wzrasta wśród osób nie posiadających dochodu. Wynik ten jest spójny z 
najczęściej deklarowanym powodem nieposiadania konta, że osoba go nie potrzebuje lub teżma zbyt małe dochody.

• Posiadanie konta zależy również od miejsca zamieszkania. Najwięcej nieposiadaczy kont jest na wsiach (30%). Jednak 
związek ten jest krzywoliniowy. Początkowo liczba nieposiadaczy kont maleje wraz ze wzrostem miejsca zamieszkania 
do 99 tys. mieszkańców (z 30% do 9%). Potem jednak liczba nieposiadaczy kont znowu wzrasta do 19% w największych 
miastach (powyżej 500 tys.). 

• Czynnikiem nieróżnicującym jest natomiast płeć osoby: tyle samo kobiet i mężczyzn posiada konto bankowe.
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b) Postawy wobec banków i instrumentów finansowych. Poza silnie różnicującymi czynnikami demograficznymi, 
posiadanie konta bankowego również zależy od postaw i przekonań na temat banków i instrumentów finansowych:

• Postawy wobec banków. Posiadacze kont mają zdecydowanie większe zaufanie do banków i bardziej 
dostrzegają ich funkcjonalne zalety. Natomiast nieposiadacze kont częściej przejawiają negatywne nastawienie 
emocjonalne do banków – nie ufają im, uważają je za mało wiarygodne, dopuszczające się oszustw i 
wykorzystujące klientów.

• Kult gotówki. Zdecydowanie najsilniej różnicującym czynnikiem jest tzw. kult gotówki – pozytywne silne 
emocjonalne nastawienie do gotówki, preferencja pieniądza konkretnego, fizycznego. Wiąże się z tym niechęć
do pieniądza symbolicznego. Dla takich osób, w subiektywnym i emocjonalnym odczuciu pieniądz wirtualny (na 
koncie) nie jest pieniądzem – nieodczuwana jest jego wartość. Takie odczucie pojawia się niezależnie od 
świadomości obiektywnej równoważności różnych form pieniądza.

c) Postawy wobec pieniędzy. W przypadku osób nieposiadających konta bankowego widać lękowe podejście do pieniędzy, 
które przejawia się w silniejszym wiązaniu pieniędzy z negatywnymi emocjami i ze złem, co przejawia się w kojarzeniu 
posiadania pieniędzy z nieuczciwością oraz traktowaniu ich jako miary wartości człowieka. Natomiast taki wymiar 
psychologicznego stosunku do pieniędzy jak traktowanie ich jako środka do celu nie różnicuje posiadaczy i 
nieposiadaczy konta bankowego.

d) Protechnologiczność. Trzecim różnicującym czynnikiem jest nastawienie do nowych technologii. Posiadacze kont są
ogólnie dużo bardziej otwarci wobec nowych technologii, rozwiązań technologicznych, internetu. 

• Ciekawe, że jeżeli już ktoś posiada konto, to w większości z dostępem do internetu (70% posiadaczy kont ma 
dostęp do internetu) i jeżeli jużma dostęp, to raczej z niego korzysta (65% posiadaczy dostępu do internetu z 
niego korzysta).  Co również ciekawe, jeżeli ktoś już korzysta z internetu, to zdecydowanie częściej dokonuje 
operacji przez internet niż w banku. Wynika z tego, że największą barierą jest spróbowanie korzystania z 
internetu w celu dokonywania transakcji bankowych. Jeżeli już ktoś to zrobi, to zaczyna częściej go używać niż
korzystać z oddziałów banków.
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MOTYWY

Dwa najważniejsze deklarowane argumenty, które mogłyby przekonać osoby nieposiadające konta do 
jego założenia to czynniki:

• Finansowy – brak opłat za prowadzenie konta (lub niskie opłaty)

• Wymóg zewnętrzny – wymaganie pracodawcy.

Wynik ten sugeruje, że pewne zmiany systemowe mogłyby przyczynić się do zwiększenia ubankowienia 
Polaków. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że są to tylko argumenty racjonalne, deklarowane. 

BARIERY

Analiza deklarowanych barier pokazała dwie najważniejsze bariery (również o charakterze racjonalnym):

• Brak potrzeby posiadania konta

• Brak dostrzeganych korzyści. 

Obie wymienione bariery są w rzeczywistości ze sobą powiązane i niezwykle istotne. Jeżeli osoby nie 
dostrzegają korzyści z jakiejś działalności, to jej nie podejmują. 
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Karty płatnicze posiada zdecydowana większość posiadaczy kont bankowych (90% posiadaczy kont). Zdecydowanie mniej 
osób posiada karty kredytowe (38%). Jeżeli już ktoś posiada kartę, to zazwyczaj z niej korzysta, przynajmniej czasami. 
Najmniej osób posiada karty przedpłacone i wirtualne. Korzystanie z karty determinują podobne czynniki co 
posiadanie konta:

a)   Czynniki demograficzne. Posiadanie i używanie karty bardzo silnie zależy od różnych zmiennych demograficznych. 

• Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej korzystają z kart bankowych (posiadanie i używanie). 
W przypadku karty bankowej jest to: 65% z wykształceniem podstawowym vs. 88% z wyższym. W przypadku 
karty kredytowej 18% z podstawowym vs. 38% z wyższym.

• Duże znaczenie ma również sytuacja zawodowa. Karty płatnicze są najpowszechniejsze wśród osób pracujących 
na pełen etat, a szczególnie osób prowadzących działalność gospodarczą. 

• Podobnie jak w przypadku posiadania konta w banku, również posiadanie i używanie karty zależy od dochodu: 
im wyższy dochód, tym więcej osób posiada karty płatnicze. Wśród osób aktywnie korzystających z karty 
płatniczej średnia dochodu na gospodarstwo domowe wynosi 2899 zł, natomiast wśród osób nie korzystających 
z karty – 1951 zł.

b)      Postawy wobec banków i instrumentów finansowych. Poza silnie różnicującymi czynnikami demograficznymi 
posiadanie konta bankowego zależy również od postaw i przekonań na temat banków i instrumentów finansowych:

• Postawy wobec banków. Osoby używające kart mają większe zaufanie do banków niż osoby nieużywające kart.

• Kult gotówki. Podobnie jak w przypadku posiadania kont, tak też w przypadku posiadania i korzystania z kart 
płatniczych, ogromne znaczenie ma przywiązanie do fizycznej formy pieniądza. „Miłośnicy gotówki”, osoby, 
które aby poczuły, że mają pieniądze muszą je dotknąć i zobaczyć, zdecydowanie rzadziej korzystają z kart niż
osoby, u których nie ma tak silnego emocjonalnego przywiązania do fizycznej formy pieniądza.

c)     Protechnologiczność. Trzecim różnicującym czynnikiem jest nastawienie do nowych technologii. Użytkownicy kart są
ogólnie dużo bardziej otwarci wobec nowych technologii, rozwiązań technologicznych, internetu.
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d) Wiedza finansowa. Kolejny czynnik wpływający na korzystanie z kart bankowych to wiedza finansowa. Osoby 
korzystające z kart mają zdecydowanie wyższą wiedzę finansową (subiektywną) od niekorzystających z kart.

Najczęstszym wykorzystaniem karty bankowej jest wypłacanie gotówki z bankomatu. Takie wykorzystanie kart 
zadeklarowali prawie wszyscy posiadacze aktywnych kart (98%). Drugim co do częstości zachowaniem jest płacenie 
kartą za zakupy lub usługi – takie wykorzystanie karty zadeklarowało 86% osób. Różnica między pierwszą a drugą
grupą sugeruje, że jest pewna grupa osób o niskim poziomie zaawansowania bezgotówkowego, który przejawia się
posiadaniem konta i karty, ale wykorzystywaniem karty tylko do wypłacania gotówki, a dokonywanie pozostałych 
transakcji gotówkowo. Częste używanie kart płatniczych do płacenia zadeklarowało 54% posiadaczy aktywnych kart, 
co stanowi około 30% populacji Polaków.

Analiza sytuacji korzystania z kart płatniczych pokazuje bardzo dużą zależność korzystania z karty od sytuacji i płaconej 
kwoty.  Kartami najwięcej Polaków płaci przy okazji większych zakupów w dużych sklepach (95% zadeklarowało tę
sytuację używania karty), zakupu dóbr trwałych (79%), ubrań (72%) i na stacjach benzynowych (70%). Widać również
zależność od płaconej kwoty. Niewiele osób płaci kartą kwoty poniżej 50 zł i ta kwota jest wyraźnie kwotą graniczną
między płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Poniżej tej kwoty płacenie kartą zadeklarowało 26%, a kwoty 
powyżej 50 zł zdecydowanie więcej niż połowa osób używających kart do płacenia: kwoty pomiędzy 50 zł a 100 zł –
61%, a kwoty w przedziale 101‐500 zł aż 78%. 

Karty, mimo że są w Polsce powszechnie posiadane przez posiadaczy kont, to jednak cały czas nie są zbyt intensywnie 
używane.  Spośród użytkowników kart tylko 36% osób powiedziało, że częściej płaci kartą niż gotówką, a w tym tylko 
10%, że zdarza im się to zdecydowanie częściej. Natomiast 64% przyznało, że płaci częściej gotówką niż kartą. Widać, 
że w celu zwiększenia poziomu obrotu bezgotówkowego w Polsce należy podjąć działania, których celem byłoby nie 
tyle zwiększenie liczby posiadaczy kart (zasięgu), ale zwiększenie intensywności ich stosowania.
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ZWIĘKSZENIE INTENSYWNOŚCI UŻYWANIA KART

Dwa najważniejsze deklarowane powody, które skłoniłyby użytkowników kart do intensywniejszego 
używania kart płatniczych to:

• Finansowy – korzystniejsze warunki cenowe dla płacących kartą niż gotówką

• Dostępność – większa dostępnośćmiejsc, gdzie można płacić kartą.

Wynik ten sugeruje, że – podobnie jak w przypadku ubankowienia – prawdopodobnie pewne zmiany 
systemowe mogłyby przyczynić się do zwiększenia intensywności używania kart przez Polaków.

ROZPOCZĘCIE UŻYWANIA – MOTYWY

W przypadku osób nieużywających kart płatniczych na pierwszych miejscach pojawiły się te same dwa 
czynniki co u użytkowników kart, które mogłyby skłonić ich do rozpoczęcia korzystania z kart. Trzeba 
jednak pamiętać, że po pierwsze są to tylko motywy deklarowane, po drugie było to pytanie 
zamknięte, więc nie dawało możliwości zbadania czynników niewymienionych w pytaniu lub też
czynników nieuświadamianych.

Mimo, że hierarchia motywów, które mogłyby przekonać użytkowników do zwiększenia używania kart, a 
nieużytkowników do rozpoczęcia jest taka sama, to jednak argumenty te dużo silniej przekonują
użytkowników niż nieużytkowników kart. Oznacza to, że są to bardziej czynniki sprzyjające 
zwiększeniu częstotliwości używania kart (częstotliwość), niż czynniki sprzyjające rozpoczęcia ich 
używania (wejście w kategorię).



PPłłacenie za rachunki acenie za rachunki –– podsumowaniepodsumowanie

Wybierane sposoby płacenia za rachunki są kolejnym obszarem dla gotówkowego lub bezgotówkowego obrotu pieniędzmi. Wyniki 
badania pokazały, że w Polsce dwa najpopularniejsze sposoby płacenia to tradycyjne płatności oparte o obrót gotówkowy:
– W okienku na poczcie (73% przynajmniej czasami płaci w taki sposób) – jest to najbardziej powszechny przez lata w Polsce sposób 

płacenia, który jak widać duża część Polaków nadal stosuje

– W kasie banku zapłata gotówką (65%, w tym 30% często).

Dopiero dwa kolejne i zdecydowanie rzadziej wymieniane sposoby opierają się o płatności bezgotówkowe:
– W banku osobiste zlecenie przelewu (44%, w tym 17% często)

– Przez Internet (41%, w tym 26% często).

Jak widać z powyższego zestawienia bezgotówkowe formy płatności za rachunki są zdecydowanie rzadsze niż formy gotówkowe. Jeśli 
chodzi o formy bezgotówkowe to widać, że nieco większy procent osób ma do czynienia z osobistym zlecaniem przelewów w 
banku (większy zasięg tej formy płatności), ale Internet jest stosowany częściej (większa intensywność). Dlatego możliwe jest, 
że mimo iż płacenie przez internet zdarza sięmniejszej grupie osób, to liczby dokonanych transakcji tym kanałem jest więcej.

Kolejnym interesującym wynikiem jest percepcja wysokości opłat za różne kanały i formy płatności. Na poziomie średnim Polacy 
mają świadomość, że opłaty w kasie banku są obciążone wysokimi prowizjami i są najdroższe, natomiast wykonywane 
samodzielnie opłaty przez Internet są najtańsze. Warto jednak zwrócić tu uwagę, że osoby o różnym stopniu zaawansowania 
bezgotówkowego mają zupełnie inne przekonania na ten temat. Osoby o niskim stopniu zaawansowania (niekorzystające z 
kart) prawie nie widzą różnic w opłatach w zależności od kanału albo widzą różnice niewielkie – średnio estymowane we 
wszystkich kanałach opłaty są powyżej 3 zł a różnica między najtańszą i najdroższą formą to 77gr. Natomiast przekonanie o 
dużych różnicach w zależności od kanału mają osoby o większym zaawansowaniu bezgotówkowym (użytkownicy kart).  
Średnia estymowana przez nich wysokość opłat przez Internet wynosi 1,32, a w kasie banku 3,37 zł (różnica 2,05).  Wynik ten 
jest bardzo ciekawy z punktu widzenia stosowanej od lat strategii promującej obrót bezgotówkowy poprzez zwiększanie opłat 
za płatności gotówkowe. Okazuje się, że wiedza ta w niewielkim stopniu dociera do potencjalnej grupy docelowej – osób o 
małym zaawansowaniu bezgotówkowym i dlatego też prawdopodobnie nie stanowi dla nich motywacji do zmiany kanału.

Warto też zauważyć, że osoby o różnym zaawansowaniu bezgotówkowym różnią się przekonaniem o średnich opłatach (bez 
względu na kanał) – osoby bardziej zaawansowane uważają, że te opłaty są niższe, a mniej zaawansowane – wyższe. Efekt ten 
może wynikać z tego, że każda grupa patrzy na opłaty z perspektywy dominującej u niego formy płatności. 



WskaWskaźźniki korzystania i zaufania do obrotu niki korzystania i zaufania do obrotu 
bezgotbezgotóówkowego wkowego –– podsumowaniepodsumowanie

• Na podstawie odpowiedzi na różne pytania wykorzystane w badaniu zostały stworzone trzy wskaźniki 
odzwierciedlające zaawansowanie i zaufanie do obrotu bezgotówkowego w Polsce:

– Dwa wskaźniki odzwierciedlające stopień korzystania z obrotu bezgotówkowego w Polsce –
mierzonego w oparciu o deklaracje związane z zachowaniami w obrębie obrotu bezgotówkowego 
(wskaźniki behawioralne). Obydwa wskaźniki  oparte są o ZASIĘG danego zachowania w obrębie 
obrotu bezgotówkowego, wyrażony w procencie osób przejawiających dany rodzaj zachowania 
(np. posiadanie konta, posiadanie karty, płacenie kartą) oraz CZĘSTOTLIWOŚĆ danego zachowania 
(opartą o deklaracje). Wskaźniki te są zbudowane w oparciu o podobne zmienne, ale w inny 
sposób, dzięki czemu mogą służyć do obserwacji nieco innych zjawisk.
• Wskaźnik „lejkowy”

• Wskaźnik IKOB – indeks korzystania z obrotu bezgotówkowego

– Jeden wskaźnik odzwierciedlający stopień zaufania do obrotu bezgotówkowego (wskaźnik 
psychologiczny)

• Wskaźnik IZOB ‐ indeks zaufania do obrotu bezgotówkowego, który mierzy subiektywne nastawienie do 
obrotu bezgotówkowego przejawiające się wskaźnikami zaufania w różnych obszarach mniej lub bardziej 
bezpośrednio związanych z obrotem bezgotówkowym:

– Obawa przed bankami

– Nastawienie do nowych technologii 

– Opory psychologiczne przed różnymi zachowaniami związanymi z obrotem bezgotówkowym

– Zaufanie wobec banków 



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” -- podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik „lejkowy” pokazuje wyraźne zróżnicowanie poszczególnych poziomów 
korzystania z obrotu bezgotówkowego. Różnice w procentowym udziale 
poszczególnych poziomów pokazują, że obecnie w Polsce problemem jest bardziej 
kwestia częstotliwości, niż zasięgu. Osób, które maja tylko konto bez kanałów 
dostępu do płatności bezgotówkowych jest bardzo mało (4,2%), jak również
takich, co maja kanał (kartę lub dostęp do konta internetowego), ale z niego nie 
korzystają jest równieżmało (poziom 2 – 6%). Natomiast wyraźnie wzrasta liczba 
osób, które korzystają z bezgotówkowych kanałów dostępu, ale mało 
intensywnie (poziom 4 – 39,2%) i jest ich zdecydowanie więcej niż osób z poziomu 
5 i 6 – korzystających bardziej intensywnie. 

• Z powyższych analiz wynika, że aktywność w stronę zwiększenia obrotu 
bezgotówkowego w Polsce powinna być skierowana głównie na intensyfikację
zachowań. Jeżeli natomiast mówimy o poszerzaniu kanałów dostępu to jest to 
również wskazane, ale nie na poziomie jednostek (posiadanie potencjału płacenia 
bezgotówkowego, czyli karty – bo to już u większości jest), ale prawdopodobnie 
bardziej na poziomie dostępu zewnętrznego – większa otwartość sklepów i 
punktów usługowych.



WskaWskaźźnik nik „„lejkowylejkowy”” -- podsumowaniepodsumowanie

Wskaźnik „lejkowy” jest mocno zależny od czynników demograficznych i czynników psychologicznych (postawy).

Czynniki demograficzne

• Najsilniejszymi czynnikami demograficznymi powiązanymi ze wskaźnikiem „lejkowym” są dochód osoby, wiek i 
wykształcenie. Podobnie jak w wielu innych obszarach obrotu bezgotówkowego, tak i tu poziom zaawansowania 
w obrocie bezgotówkowym (korzystania z obrotu) wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia i dochodu, a spada 
wraz z wiekiem

Czynniki psychologiczne (postawy)

• Spośród wszystkich czynników psychologicznych największy wpływ ma kult gotówki. Ten wymiar psychologiczny 
ma najsilniejszy związek z zaawansowaniem obrotu bezgotówkowego (korelacja 0,58). Okazuje się, że im 
mniejszy kult gotówki tym wyższy stopień zaawansowania bezgotówkowego mierzonego wskaźnikiem 
„lejkowym” (poziom 0 – 2,85; poziom 6 – 1,64). Wynik ten sugeruje, że w dużym stopniu to na jakim poziomie 
zaawansowania obrotu bezgotówkowego znajduje się osoba zależy od wymiaru psychologicznego jakim jest kult 
gotówki (na ile kocha pieniądze w formie fizycznej), a w mniejszym stopniu od czynników obiektywnych.

• Kolejnym czynnikiem silnie różnicującym korzystanie z obrotu bezgotówkowego jest nastawienie do banków, 
postrzeganie banków jako nieuczciwych instytucji oraz zaufania do banków. Im osoba bardziej przejawia 
negatywne emocje wobec banków, tym mniej jest zaawansowana w obrocie bezgotówkowym (poziom 0 – 2,45; 
poziom 6 – 1,73). I odwrotnie, im bardziej ufa bankom, tym jest bardziej zaawansowana w obrocie 
bezgotówkowym (poziom 0 – 2,48; poziom 6 – 3,18).

• Interesujące, że wymiar postaw wobec pieniędzy różnicuje korzystanie z obrotu bezgotówkowego we wskaźniku 
lejkowym w stosunkowo mniejszym stopniu (korelacje poniżej 0,15).

• Większą korelację widać natomiast w przypadku wiedzy finansowej (mierzone jako subiektywny wskaźnik 
samooceny).  Wiedza koreluje na poziomie 0,47 z poziomem zaawansowania bezgotówkowego.



IKOB IKOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego (IKOB) na koniec 2009 roku wynosi 28 na 100‐
stopniowej skali. Jest to wartość poniżej środka skali, co oznacza, że korzystanie z tej formy 
płatności według wskaźnika IKOB jest cały czas stosunkowo słabe. Przejawia się to w 
nieposiadaniu kont, nieużywaniu kart, niekorzystaniu z internetowego dostępu do konta 
bankowego i małym korzystaniu z płatności kartami za zakupy i usługi.

• Widać wyraźne zróżnicowanie wskaźnika w zależności od regionu Polski. Poziom korzystania z 
płatności bezgotówkowych jest zdecydowanie najwyższy w województwach: opolskim, 
zachodniopomorskim i łódzkim. Natomiast najniższy w województwach wschodnich: warmińsko‐
mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Mapa ta pokrywa się bardzo z ogólnym 
gospodarczym rozwojem tych regionów (wyższy rozwój gospodarczy – większe korzystanie z 
obrotu bezgotówkowego).

• Regiony również różnią się pod względem korzystania z różnych form obrotu bezgotówkowego. W 
przypadku korzystania z kart płatniczych najwyższy poziom korzystania widać w województwie 
opolskim, a najniższy podlaskim. W przypadku korzystania z dostępu do banku przez internet to 
najwyższe wskaźniki w Polsce obserwujemy w województwie zachodniopomorskim, a najniższe w 
podkarpackim. Natomiast w przypadku bezgotówkowych form płatności za rachunki, to 
najwyższy poziom korzystania jest w województwie pomorskim, a najniższy znowu w warmińsko‐
mazurskim.



IKOB IKOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Jeżeli zastanawialibyśmy się nad przyczynami takiego zróżnicowania, to pojawia się kilka hipotez 
wyjaśniających:

– Możliwości/ infrastruktura – zdecydowanie najniższe wskaźniki IKOB w województwach 
Polski Wschodniej sugerują, że brak możliwości korzystania z obrotu bezgotówkowego 
(dostępność) może być tu jedną z przyczyn niskiego stopnia korzystania z tej formy 
płatności (dostępność bankomatów, możliwości płacenia kartą, internetyzacja). W tej 
sytuacji ogólnie pojęty rozwój gospodarczy mógłby być sposobem na wzrost korzystania z 
bezgotówkowych form płatności.

– Kontakty z innymi krajami o wyższym poziomie korzystania z obrotu bezgotówkowego. 
Wyższe wskaźniki (IKOB ogólne i na poszczególnych subwskaźnikach) w województwach 
przygranicznych sugerują, że byćmoże jednym ze sposobów zwiększania korzystania z 
obrotu bezgotówkowego jest doświadczenie z takim obrotem, które może miećmiejsce 
poza granicami kraju (stąd często wyższe wskaźniki w województwach zachodnich i 
równocześnie przygranicznych).

– Bariery mentalne (zaufanie i tradycje). Analizy zależności wskaźnika IKOB od wielu 
zmiennych pokazały, że korzystanie z obrotu bezgotówkowego może również zależeć od 
wewnętrznych predyspozycji człowieka. Wyższy stopień korzystania z obrotu 
bezgotówkowego przejawiają osoby lepiej wykształcone (czyli ogólnie o większej 
otwartości umysłu), o wyższej wiedzy finansowej (czyli mniej zagubione w obszarach 
finansowych), ale również o najmniejszym kulcie gotówki (wymiar czysto psychologiczny).



IZOB IZOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Wskaźnik Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego (IZOB) na koniec 2009 roku wynosi 57 na 100‐stopniowej 
skali. Jest to wartość nieco powyżej środka skali, co oznacza średnie zaufanie do obrotu bezgotówkowego w 
Polsce.

• Widać wyraźne zróżnicowanie wskaźnika zaufania w zależności od regionu Polski. Co ciekawe jednak, obraz 
wyników w oparciu o ten wskaźnik nie pokrywa się z zaawansowaniem obrotu bezgotówkowego w Polsce. Na 
przykład województwo podkarpackie ma wskaźnik zaufania do obrotu bezgotówkowego nieco powyżej 
średniej (59) mimo niskiego korzystania z obrotu bezgotówkowego. Odwrotnie jest natomiast w województwie 
łódzkim – bardzo duże zaawansowanie obrotu bezgotówkowego przy najniższych wskaźnikach zaufania. Wynik 
ten wskazuje, że korzystanie z obrotu bezgotówkowego i zaufanie są częściowo rozłącznymi zjawiskami. 

• Częściową rozłączność obu zjawisk (korzystania – wskaźnik behawioralny i zaufania – wskaźnik psychologiczny) 
potwierdza korelacja obu wskaźników (IZOB i IKOB), która wynosi 0,52. Wynik ten wskazuje na to, że mimo 
ogólnego współwystępowania zaufania do obrotu bezgotówkowego i korzystania z takich form płatności, to 
jednak mogą być osoby, które mimo małego zaufania do obrotu bezgotówkowego mogą z niego korzystać oraz 
takie, które mimo dużego zaufania w niewielkim stopniu z niego korzystają. 

• Interesujące jest zestawienie zaufania do obrotu bezgotówkowego z korzystaniem z konkretnych form 
płatności (s. 131). Okazuje się, że najwyższe i zdecydowanie wyższe od pozostałych wskaźniki zaufania mają
osoby, które korzystają intensywnie z różnych form obrotu bezgotówkowego. Natomiast osoby korzystające 
rzadko i wcale nie korzystające są bardzo zbliżone pod względem zaufania. Oznacza to, że zaufanie  (a 
właściwie jego brak) może być barierą psychologiczną intensywnego używania bezgotówkowych form 
płatności bardziej niż barierą wejścia.



IZOB IZOB –– podsumowaniepodsumowanie

• Interesująca jest również zależnośćmiedzy wiedzą finansową a zaufaniem. Zaufanie do obrotu 
bezgotówkowego wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem wiedzy finansowej (ocenianej 
subiektywnie).

• Spośród zmiennych demograficznych, które determinują zaufanie do obrotu bezgotówkowego 
(IZOB) dominująwiek, wykształcenie i w mniejszym stopniu dochód. Natomiast takie zmienne 
jak wielkośćmiejsca zamieszkania nie wpływa na zaufanie do obrotu bezgotówkowego 
(podobnie jak widzimy tu mniejszą zależność od regionów). Warto podkreślić, że poziom 
zaufania (IZOB), podobnie jak zaangażowania w obrót bezgotówkowy (IKOB), nie ma związku z 
płcią.  

• Natomiast związek zaufania z poszczególnymi zmiennymi behawioralnymi (zachowanie w 
ramach obrotu bezgotówkowego) pokazuje, że największy związek ma zaufanie z używaniem 
kart płatniczych i korzystaniem z bezgotówkowych form płatności za rachunki, a nie ma 
wpływu samo korzystanie z konta internetowego. Oznacza, to że aby korzystać z karty płatniczej 
czy z bezgotówkowych form płatności za rachunki niezbędny jest pewien poziom zaufania do 
obrotu bezgotówkowego. Natomiast samo korzystanie z konta internetowego nie, bo takim 
korzystaniem może być na przykład sprawdzanie salda, co nie ma związku z transakcjami 
bezgotówkowymi). Ponadto dostęp do konta internetowego jest zakładany automatycznie, więc 
nie ma tu często świadomej decyzji powiązanej z obrotem bezgotówkowym.



Spis zaSpis załąłącznikcznikóów (nazwy plikw (nazwy plikóów)w)

Zalacznik 1_NBP_INDEKS_badanie_pilotazowe Sprawozdanie z badania pilotażowego

Zalacznik 2_NBP_INDEKS_Kwest_Freq Ankieta do badania właściwego wraz z 
frekwencjami odpowiedzi

Zalacznik 3 _NBP_zestawienie_tabelaryczne_ 
demograficzne(4P)

Tabele z wynikami badania właściwego (przez 
zmienne demograficzne)

Zalacznik 4_NBP_INDEKS_Lejkowy_opis wskaźnika Opis budowy wskaźnika lejkowego

Zalacznik 5_NBP_kalkulator Lejkowy Kalkulator Excel wskaźnika korzystania „Lejkowy”

Zalacznik 6_NBP_INDEKS_IKOB_opis wskaźnika Opis budowy wskaźnika korzystania z obrotu 
bezgotówkowego IKOB

Zalacznik 7_NBP_kalkulator IKOB Kalkulator Excel wskaźnika korzystania IKOB

Zalacznik 8_NBP_INDEKS_IZOB_opis wskaźnika Opis budowy wskaźnika zaufania do obrotu 
bezgotówkowego IZOB

Zalacznik 9_NBP_kalkulator IZOB Kalkulator Excel wskaźnika zaufania IZOB

Zalacznik 10_NBP_INDEKS_roznice w grupach Frekwencje odpowiedzi w grupach o różnych 
zachowaniach związanych z obrotem 
bezgotówkowym
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