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Paradygmat to nasz sposób widzenia świata. To zbiór 
określonych przekonań, wyobrażeń, teorii, które 
determinują nasz sposób myślenia i działania. Albert 
Einstein powiedział: „Istotne problemy naszego życia nie 
mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, 
na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy”.  
Zmiana paradygmatu wymaga innego sposobu myślenia. 
Dzisiejsze problemy nie znajdują już rozwiązania za 
pomocą starych metod, praktyk i narzędzi. 
Technologicznie przegoniliśmy wiele rozwiniętych krajów 
Europy. Wiele do nadrobienia pozostaje nam w kwestii 
umiejętności i pojmowania współpracy. W dzisiejszym 
świecie technologia pomaga budować relacje. 
Fundamentem relacji jest człowiek. Czego więc oczekuje  
i jak w zmieniających warunkach odnajduje się człowiek?  
Raport „Bankowość społeczna” jest próbą określenia 
nowego paradygmatu, poprzez który obecni konsumenci 
widzą przyszłość bankowości oraz rynek usług 
finansowych. Próbujemy też, korzystając z jego wyników, 
odpowiedzieć na pytanie, co konsumentowi głównego 
nurtu daje satysfakcje w dzisiejszym świecie? Zarabianie 
czy wydawanie pieniędzy? Jakie są narzędzia i atrybuty 
przyszłości? 
Raport potwierdza, to co wynikało z naszych obserwacji 
zmieniającego się świata. Potrzebą konsumentów jest 
technologia, w oparciu o którą człowiek i jego społeczność 
mogą budować swój ekosystem i w ramach niego 
współtworzyć, korzystać. Ma to przede wszystkim 
odniesienie do nowego modelu ekonomii, w której 
„posiadać” zastępujemy słowem „korzystać”.  
Człowiek i jego ekosystem. Produkty zbudowane  
z zaangażowaniem społeczności, wykorzystywane przez 
człowieka i wspierające rozwój społeczności, z licencją  
i technologią bankową w tle, po to by gwarantować 
najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa.  
Smartfon oraz dialog, szczerość w relacjach, otwartość  
i współpraca, synergia - to właśnie narzędzia i atrybuty 
bankowości społecznej.  I chociaż jako pojęcie, nie jest tak 
dobrze znane konsumentom, to jednak opisane przez nich 
potrzeby i oczekiwania wskazują nam kierunek w którym 
zmierza bankowość XXI wieku.

HAIZ jest pierwszą w Polsce aplikacją z obszaru 
„bankowości społecznej”, której głównym celem jest 
oddanie w ręce użytkowników rozwiązania, pozwalającego 
na tworzenie społeczności finansowych. Jako lider 
„bankowości społecznej” chcieliśmy poprzez raport 
odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest „bankowość 
społeczna”, jak to pojęcie jest rozumiane przez polskie 
społeczeństwo i czy polscy konsumenci są na nie gotowi.  
Chociaż zasady „bankowości społecznej” są proste do 
określenia i wynikają z codziennych potrzeb użytkowników, 
definicja wymagała doprecyzowania, ponieważ pojęcie 
„bankowości społecznej” nie istnieje nawet w Wikipedii,  
a w Polce w artykułach pojawiać się zaczęło dopiero  
w połowie 2014 roku. Okazało się jednak, że poszczególne 
elementy „bankowości społecznej” wsparte technologią 
doskonale odpowiadają na potrzeby polskich 
konsumentów, wśród których największą znajomością 
pojęcia odznaczają się osoby poniżej 24 roku życia, zna je 
co czwarta osoba w tym wieku. Częściej zaznajomieni są  
z nim też mężczyźni i mieszkańcy największych miast 
powyżej 500 tys. mieszkańców. Mimo tego, że pojęcie jest 
nowe, warto podkreślić, że jest dobrze przez Polaków 
odbierane. „Bankowość społeczna” wzbudza pozytywne 
odczucia wśród 44% badanych. 
Chcieliśmy również zbadać, czy technologia, zwłaszcza 
technologia mobilna, może sprawdzić się w obszarze 
bankowości społecznej, rozszerzając jeszcze obszar 
działania rozwiązań fintechowych.  
Okazało się, że dla polskich konsumentów technologie 
mobilne to nie tylko bankowość i finanse, ale także 
mnóstwo codziennych nieskomplikowanych działań, które 
mają jednak niebagatelny wpływ na nasze życie i jego 
komfort. Prawie połowa Polaków deklaruje, że chciałaby 
wykonywać różne drobne codzienne czynności, takie jak 
doładowanie telefonu, wspólne rozliczenia, przekazywanie 
kieszonkowego, składki czy wykonywanie przelewów na 
drobne kwoty w ramach jednej, dedykowanej aplikacji. Te 
drobne czynności są przez nich również wskazywane jako 
elementy „bankowości społecznej”, które pozwalają na 
prowadzenie działań i budowanie relacji w obszarze 
poszczególnych społeczności finansowych.  
Mam nadzieje, że dzięki raportowi uda się ożywić dyskusje 
na temat „bankowości społecznej”, a nasza aplikacja, 
łącząca funkcje komunikatora społecznościowego  
z usługami bankowości mobilnej oraz narzędziami do 
tworzenia społeczności finansowych, będzie odpowiedzią 
na potrzeby polskich konsumentów. 
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Polacy bardzo szybko przyswajają nowe rozwiązania. 8 na 10 internautów korzysta z urządzeń mobilnych, a co trzeci kupuje  
z ich pomocą. Wśród posiadaczy smartfonów co trzeci dokonuje mobilnych płatności, a połowa realizuje szybkie przelewy. 
Realizując od ponad 4 lat badania rynkowe, z radością obserwujemy jak grupy, które jeszcze do niedawna charakteryzowały 
się niską penetracją urządzeń mobilnych - mieszkańcy wsi i osoby dojrzałe powyżej 55 roku życia - „nadganiają” liderów, czyli 
przedstawicieli pokoleń X i Y.  Widzimy także szybko zwiększającą się liczbę tzw. funkcjonalności „smart” - niedostępnych na 
zwykłym telefonie - a wykonywanych coraz chętniej i częściej na smartfonach. Są to przede wszystkim wspomniane zakupy  
i płatności, ale także surfowanie po sieci, wyszukiwanie informacji i opinii, czytanie różnorodnych treści, oglądanie wideo  
i słuchanie muzyki, granie, a także korzystanie z dedykowanych aplikacji mobilnych, no i coraz częściej praca oraz nauka. 
Technologia wydaje się mieć przed nami coraz mniej tajemnic. Jednocześnie coraz częściej zwracamy uwagę na jej „ludzkie” 
oblicze. Chcemy, aby rozwiązania, które oferują nam marki były nie tylko „smart” czyli sprytne, wygodne i użyteczne, ale także 
niosły ze sobą jakąś większą wartość - pomagały nam być dobrymi ludźmi w ramach naszych codziennych aktywności. 31% 
Polaków deklaruje, że wspiera akcje charytatywne, ale coraz częściej chcemy wspierać konkretne lokalne inicjatywy, zbierać 
środki dla znajomych lub sąsiadów w potrzebie oraz ciekawe, kreatywne i bliskie nam projekty. 17% Polaków deklaruje pracę 
społeczną, a 18% przekazuje potrzebującym nieużywane ubrania.  
Z drugiej strony 1/3 uważa, że udostępnienie informacji o akcji charytatywnej na facebooku to już pomoc. Przy tym podoba 
nam się charytatywne i lokalne zaangażowanie marek, a 8 na 10 badanych chce aby instytucje finansowe wspierały 
inicjatywy społeczne. Jak to wszystko połączyć i wykorzystać tak duży potencjał pozytywnej ludzkiej energii? Odpowiedzią 
może być nurt bankowości społecznej, gdzie uczestnicy mogą wspierać ciekawe i bliskie im przedsięwzięcia, a także sami takie 
organizować i spełniać swoje mniejsze i większe marzenia. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest także naturalne 
tworzenie się społeczności wokół różnorodnych idei, nie tylko wzajemnie się rozliczających ale współdziałających. Kolejnym 
obszarem, gdzie bankowość społeczna może się sprawdzić jest edukacja ekonomiczna dzieci. Jak pokazują badania, to 
niestety wciąż dość zaniedbany w Polsce temat, a jednocześnie taki, który sami Polacy wskazują jako problematyczny, 
uznając, że ich wiedza, a tym samym zdolność do przekazania jej dzieciom, jest niewielka. Rozwiązanie, które pomoże im  
w łatwy sposób poradzić sobie z tym zagadnieniem, ma szanse na duże uznanie. Jest także w zgodzie z oczekiwaniami 
społecznie pozytywnych działań wobec marek finansowych. 
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Katarzyna Czuchaj-Łagód 
Dyrektor zarządzająca 

Mobile Institute
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Wszyscy bankują  

86% internautów korzysta z usług przynajmniej jednego 
banku. Najczęściej wciąż kontaktujemy się z bankiem 
osobiście, w szczególności kobiety. Kanał ten wybiera 
wciąż prawie 50% badanych, ale nie ma on już pozycji 
dominującej - mailowo najchętniej kontaktuje się już 
prawie 40% klientów banków, a telefonicznie 22%. Co 
piąty wybiera zaś nowoczesny kanał, jakim jest chat. 
Wśród nastolatków jest to zaś już co trzeci.  

Opinie z ust do ust  

Opinie o bankach wciąż najczęściej czerpiemy od bliskich  
i znajomych, i to niezależnie od wieku. Na drugim miejscu 
znalazły się fora internetowe, ale z dwukrotnie mniejszą 
liczbą wskazań (23% vs 43%). Tylko 13% konsumentów ufa 
opiniom doradców na temat banków, dla odmiany 
opiniom rodziny - 31%, a znajomych - 24%. 

Integracja rozwiązań 

Prawie połowa Polaków deklaruje, że chciałaby 
wykonywać różne drobne, codzienne czynności, takie jak 
doładowanie telefonu, wspólne rozliczenia, przekazywanie 
kieszonkowego, składki czy wykonywanie przelewów na 
drobne kwoty w ramach jednej, dedykowanej aplikacji.  
W szczególności zainteresowane są tym osoby młode,  
w wieku 19-24 lat, pochodzące z miast o wielkości >500 
tys. mieszkańców (93%).

Bank powinien więcej 

Zdaniem 44% konsumentów i aż 53% osób w wieku 25-34 
lata, bank powinien angażować się w różne inicjatywy 
społeczne. Najchętniej widzimy taką instytucję jako 
wspierającą akcje charytatywne, przedsięwzięcia 
kulturalne, a także inicjatywy lokalne. Co piąty internauta 
chce, aby bank wziął na siebie część odpowiedzialności za 
edukację finansową, a nawet ekonomiczną dzieci. 

Najważniejsze wyniki

36%
Polaków korzysta  
z bankowości 
mobilnej

69%
internautów 
używających 
bankowości 
mobilnej 
wykorzystuje ją  
do wykonywania 
przelewów
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Bankowość społeczna nieznana, 
ale pożądana 

Pojęcie "bankowość społeczna” jest znane 17% badanych. 
Po wytłumaczeniu natomiast pojęcia aż 43% badanych 
deklaruje, że to określenie wzbudza w nich pozytywne 
skojarzenia. Szczególnie optymistycznie są do tej idei 
nastawieni mężczyźni, osoby w wieku 25-44 lat, studenci  
i mieszkańcy największych miast. Bankowość społeczna 
najczęściej kojarzy się ze współpracą (32%), zaufaniem 
(25%) i relacją (18%), a dalej z interakcją, pożyczaniem  
i wsparciem.  

8

Społeczności bliskie sercu 

 
Przyłączeniem do bankowości społecznej zainteresowany 
jest bardzo duży odsetek społeczeństwa - dokładnie 
połowa. Zainteresowanie jest podobnie wysokie 
niezależnie od wieku, jedynie osoby w wieku 55+ są nieco 
mniej zainteresowane tym pomysłem. Aż 66% osób 
posiadających dzieci chciałoby dołączyć do bankowości 
społecznej. Osoby, jakie widzimy najchętniej w naszym 
kręgu w bankowości społecznej to rodzina (45%) i znajomi 
(37%), a następnie organizacje charytatywne (18%).

Crowdfunding w użyciu 

Pojęcie „crowdfunding” zna co piąty konsument, przy 
czym zdecydowanie najczęściej są to osoby w wieku 
35-44 lata oraz mieszkańcy średnich i dużych miast,  
a także posiadacze urządzeń mobilnych. Udział  
w akcjach crowdfundingowych deklaruje 23% badanych, 
nieco częściej mężczyźni niż kobiety, a zdecydowanie 
częściej osoby poniżej 44 roku życia, w tym aż 33% osób  
w wieku <18 lat. Z drugiej strony z różnych serwisów 
crowdfundingowych wymienionych z nazwy korzysta 50% 
badanych, co - przy deklaracji 23% uczestnictwa  
w akcjach crowdfundingowych - oznacza dość małą 
znajomość tego pojęcia lub jego faktycznego znaczenia. 

Dobroczynność jeszcze młoda 

Najchętniej w ramach akcji crowdfundingowych Polacy 
wspieraliby: akcje dobroczynne (leczenie, pomoc 
materialna), akcje na rzecz małych społeczności lokalnych, 
tworzenie start-up’ów i akcje kulturalne. Żadnym 
wsparciem nie jest zainteresowanych 36% internautów, 
przy czym tylko 14% wśród osób w wieku <18 lat i aż 75%  
w grupie 55+.

Dzieci mobilne i gotowe na 
edukację  

Aż 57% rodziców deklaruje, że ich dziecko posiada 
smartfon, a jako wiek „mobilnej inicjacji” co dziesiąty 
wskazał wiek poniżej 5 lat, a kolejne 15% wiek 5-7 lat. Nie 
do końca natomiast urządzenia mobilne wykorzystywane 
są do edukowania dzieci w zakresie ekonomii i finansów. 
Kieszonkowe otrzymuje połowa dzieci (52%), zwykle raz 
na miesiąc albo raz na tydzień, a najczęściej 
przekazywana kwota to 10 zł. Aż 3/4 rodziców wciąż 
przekazuje kieszonkowe w gotówce. Ponad połowa 
rodziców (57%) deklaruje, że ich dzieci oszczędzają 
pieniądze, przy czym najczęściej na gry i elektronikę.

Nauczą się same… 

 
Aż 40% badanych konsumentów i 19% rodziców twierdzi, 
że dzieci nie powinny być edukowane w zakresie wiedzy 
ekonomicznej. W tej grupie najczęstszy argument to 
„nauczą się same” (28%) i „nauczą się w szkole” (25%). 
Subkonto jako formę nauki o finansach traktuje i wdrożyło 
tylko 20% rodziców uczących dzieci o finansach. Pozostali 
w większości z dziećmi po prostu rozmawiają i przekazują 
np. szacunek do pieniądza. Jednocześnie połowa Polaków 
twierdzi, że udostępnienie rachunku dziecku wraz  
z kontrolą jego wydatków mogłoby jednak wspomóc jego 
edukację ekonomiczną. 
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Polacy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych form bankowości i kontaktu z bankiem, 
szczególnie młode pokolenie. Coraz więcej osób korzysta z kart płatniczych, 
popularnością cieszą się płatności zbliżeniowe i bankowość mobilna. W przeszłości 
dominował home i office banking, jednak internet i cyfryzacja zrewolucjonizowały 
bankowanie. Bankowość mobilna jest bardzo popularna w młodym pokoleniu, które 
chętnie korzysta z wygód tej formy realizowania operacji finansowych. Potrzeby tej 
grupy są inne aniżeli ich rówieśników kilka lat temu. Wygoda, prostota, szybkość to 
atrybuty dzisiejszych produktów, młode pokolenie oczekuje dostępu nie koniecznie  
w aplikacji bankowej. Ich styl i przyzwyczajenia generują nowe formy dostępu do 
produktów finansowych, z portali społecznościowych, czy komunikatorów.  

Nie można jednak w tym miejscu zapominać, że nowoczesne rozwiązania przynoszą wiele 
korzyści, jednak towarzyszą im również niebezpieczeństwa, chociażby związane  
z cyberprzestępczością.  

O tym, że Polacy korzystają z nowoczesnych form bankowości świadczą liczby osób 
posiadających i wykorzystujących karty płatnicze, korzystających z bankomatów.  
W Polsce więcej osób za zakupy płaci kartą niż gotówką, na koniec II kw. wydanych było 
niespełna 38 mln kart płatniczych, z czego ponad 70 % była z funkcjonalnością 
zbliżeniową. Coraz więcej osób do zrealizowania transakcji bankowej wybiera zdalną 
formę (komputer, smartfon) aniżeli wizytę w tradycyjnym oddziale. Dowodem są 
prezentowane badania, które mówią że klienci będą chcieli mieć zdalny dostęp do oferty 
banku w czasie rzeczywistym (np. ubezpieczenie turystyczne w trakcie kupowania 
biletów lotniczych lub pożyczka np. w trakcie kupowania nowej pralki, również zdalnie).

Czy Polacy korzystają z nowoczesnych form bankowości?

Przemysław Pluskota 
prof. na  

Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
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Bankowość mobilna

Polacy lubią rozwiązania „smart” - sprytne, wygodne i użyteczne - także jeśli chodzi  
o bankowość. Aż 36% internautów, w tym 39% mężczyzn i 35% kobiet oraz aż 50% osób  
w wieku 19-24 lata i 46% w wieku 25-34 lata deklaruje już, że korzysta z bankowości 
mobilnej. Pozostałe 64% internautów, którzy nie korzystają z bankowości wskazują ku 
temu kilka powodów. Okazuje się, że przede wszystkim bankowość elektroniczna jest dla 
nich wystarczająca przy wykonywaniu operacji bankowych (41%), ale… 22% badanych 
deklaruje, że nie potrafi korzystać z m-bankowości, a 18% nie znajduje tam interesujących 
funkcjonalności. Zaproponowanie zatem dodatkowych możliwości aplikacji mobilnej 
banku oraz przedstawienie klientom banku możliwości jej wykorzystania z pewnością 
przyczyniłoby się do większego zainteresowania bankowością mobilną, szczególnie  
w przypadku młodych konsumentów, którzy wskazali znacznie mniej powodów 
niekorzystania z m-bankowości niż pozostali, jednocześnie najczęściej wskazując 
wystarczające funkcjonalności bankowości elektronicznej na urządzeniu 
pełnowymiarowym.

11

Wykres 1: Czy korzystasz z bankowości mobilnej? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

64%36%
tak nie

Wykres 2: Dlaczego nie korzystasz z bankowości mobilnej?  
Bankowość społeczna, N=701, internauci nie korzystający z bankowości 

mobilnej

wystarcza mi bankowość elektroniczna

nie potrafię z niej korzystać

nie posiadam urządzenia 
 do korzystania z bankowości mobilnej

nie ma tam interesujących mnie funkcjonalności

mój bank mi jej nie udostępnia 5%

18%

20%

22%

41%

18% Polaków nie 
korzysta  

z bankowości mobilnej, 
ponieważ nie znajduje 

tam interesujących 
funkcjonalności
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Czy Polacy korzystają z bankowości mobilnej?  
Jakie są główne powody?

Według raportu „BANK.JEST.MOBI 2016”, 16% Polaków korzysta z bankowości mobilnej. 
Gdyby tę grupę zawęzić do polskich internautów, to 23% z nich korzysta z bankowości 
mobilnej. 5% internautów wykorzystuje płatności mobilne. Są to dane z 2016 roku. Z kolei 
z badania „Finansowy Barometr ING” wynika, że Polacy aktywniej niż mieszkańcy innych 
państw europejskich korzystają z bankowości mobilnej. Dwie trzecie (65%) posiadaczy 
urządzeń mobilnych w Polsce deklaruje, że skorzystało chociaż raz z bankowości 
mobilnej. Pod tym względem Polacy wyprzedzają mieszkańców wszystkich europejskich 
krajów, które wzięły udział w badaniu m.in. Niemcy (38%), Francja (57%), Wielka Brytania 
(57%) czy Hiszpania (64%). Bardziej aktywni od Polaków okazali się tylko Turcy (80%). 
Jako główny powód korzystania z bankowości mobilnej niezmiennie, w różnych 
badaniach, wymieniana jest wygoda. Pamiętam, jak w roku 2013 zastanawialiśmy się, co 
tak naprawdę jest wartością dodaną w mobilności do bankowości elektronicznej. Według 
raportu jestem.mobi „Rola mobilnych finansów w życiu Polaków”, około 50% jej 
użytkowników nie potrafiło wówczas tego wskazać. Dziś wiemy już, że tą wartość dodaną 
można zdefiniować jako ogromną oszczędność czasu. Urządzenia mobilne pozwalają 
nam się o wiele szybciej dostać do centrum dowodzenia naszymi finansami -  
w porównaniu do internetowych serwisów transakcyjnych - chociażby dzięki innym, 
szybszym metodom logowania.
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Zachowania klientów banków lub podobnych firm mają zazwyczaj długotrwały 
pokoleniowy charakter. Niewątpliwie po 1989 roku gros Polaków potrafiło zaadaptować 
się do nowego działania sektora finansowego oraz wdrażanych po tej dacie nowych form 
bankowości. Na tle Europy i świata polska bankowość wyraźnie pozytywnie się 
pozytywnie, z czego większość klientów polskiego sektora finansowego najczęściej nie 
zdaje sobie sprawy na co dzień i/lub dopóki nie wyjedzie poza granice naszego kraju. 
Korzystanie z bankowości mobilnej w Polsce to naturalny etap rozwoju zmieniających się 
technologii płatności, akceptowalny mentalnie i wsparty sprawdzoną w praktyce wygodą 
ich zastosowania w relatywnie rozbudowanej w tym celu infrastrukturze płatniczej kraju.  

Monika Mikowska 
CEO agencji Mobee Dick 

autorka bloga jestem.mobi

Sławomir Cieśliński 
Właściciel, Medien Service



BANKOWOŚĆ  SPOŁECZNA  |  RAPORT 2017

P
Y

T
A

N
IE

 D
O

 E
K

S
P

E
R

T
A

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości mobilnej, bo ułatwia im codzienne życie. 
Dzięki aplikacji BZWBK24 mobile nasi klienci poza sprawdzeniem stanu swoich kont, 
mogą wykonywać szybkie przelewy, płacić telefonem w Internecie i w sklepie (także 
zbliżeniowo), wypłacać gotówkę z bankomatu za pomocą telefonu, mogą także wygodnie 
kupować bilety komunikacji miejskiej, opłacać parkingi oraz zamawiać taksówkę i ją 
opłacić. Rosnące zainteresowanie bankowością mobilną wynika z kilku czynników. 
Najważniejsze z nich to: łatwiejszy dostęp do smartfonów, przyzwyczajenie do używania 
aplikacji mobilnych, zmiany w trendach - klienci preferują smartfony zamiast 
komputerów, coraz większa funkcjonalność aplikacji, preferencyjne warunki przy 
korzystaniu z aplikacji i co ważne - większa świadomość, lepsza edukacja z zakresu 
bezpieczeństwa i wykorzystania nowych rozwiązań. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, 
bankowość mobilna ma swoją  „ludzką twarz”. Każdy nasz klient, który potrzebuje 
pomocy, uzyska ją kontaktując się doradcą online. 
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Katarzyna  
Prus-Malinowska  

dyrektor bankowości 
 mobilnej i internetowej  

w Banku Zachodnim WBK  

Polacy korzystają z bankowości mobilnej, coraz mniej osób odwiedza tradycyjny oddział 
banku, w szczególności dotyczy to młodszego pokolenia. Liczba użytkowników mobile 
bankingu systematycznie powiększa się. Rośnie także liczba osób logujących się  
z urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów). Badania wykonane na zlecenie NBP 
ukazują, że największa grupą korzystających z bankowości mobilnej w Polsce są osoby 
młode, w wieku 18-24 lata, a następnie w wieku 25-39 lat.  

Polacy korzystają z bankowości mobilnej dzięki korzyściom jakie ona przynosi. Czas, cena  
i szybkość to główne czynniki. Młode pokolenie, nie mające ograniczeń w korzystaniu  
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, również z uwagi na styl życia wymaga 
wygody i szybkości w korzystaniu z usług bankowych. Takie korzyści daje mobile banking. 
Wymienione zalety, nie mogą jednak w całości przykryć zagrożeń związanych w tą formą 
korzystania z usług banku. Cyberprzestępstwa są poważnym zagrożeniem i należy  
w tym zakresie czynić wiele starań, także edukacyjnych, aby ta forma bankowania była 
bezpieczna.

Czy Polacy korzystają z bankowości mobilnej?  
Jakie są główne powody?

Przemysław Pluskota 
prof. na  

Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
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Jedno urządzenie, wiele aktywności

Korzystaniu z bankowości mobilnej towarzyszy wiele aktywności, m.in. dotyczących 
płatności, ale także zarządzania finansami, czy też poszukiwania punktów finansowych, 
jak placówki bądź bankomaty. Kanał mobilny najwyraźniej - tak jak w przypadku zakupów 
- w finansach również idealnie łączy światy offline i online. Patrząc zaś szczegółowo na 
sposoby korzystania z bankowości mobilnej widzimy, że zdecydowanie 
najpopularniejszymi czynnościami wykonywanymi z wykorzystaniem smartfona, czy 
tabletu jest sprawdzanie stanu konta (71%) oraz wykonywanie przelewów (69%).  
W przypadku najmłodszych bankujących mobilnie konsumentów jeszcze częstsze jest 
sprawdzanie stanu konta (76%), a konsumenci starsi - w grupach wiekowych 25-34 lata  
i 35-44 lata znacznie częściej niż inni wykonują przelewy.  Warto także podkreślić, że 
osoby w wieku 25-34 lata są najbardziej aktywne, jeśli chodzi o smart-bankowość. 
Wykonują najwięcej z zaproponowanych czynności, m.in. sprawdzają kursy walut, płacą 
BLIKiem, czy sprawdzają lokalizacje banków i bankomatów. 
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Wykres 3: W jaki sposób korzystasz z bankowości mobilnej?  
Bankowość społeczna, N=387, internauci korzystający z bankowości mobilnej
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bankomatów
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kontaktuję się z doradcą 5%

11%

13%
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14%

16%

69%

71%

69% internautów 
używających 

bankowości mobilnej 
wykorzystuje ją do 

wykonywania 
przelewów
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Polacy są też otwarci na nowe możliwości, jakie stwarza m-bankowanie i zgłaszają wiele pomysłów na dodatkowe 
funkcjonalności aplikacji mobilnych banków. Według konsumentów aplikacja mobilna banku powinna przede wszystkim 
usprawnić proces wykonywania przelewów, czyli czynność realizowaną najczęściej. Polacy chcą też przede wszystkim móc 
wykonywać szybkie przelewy wśród zaufanej grupy odbiorców i w ten sposób rozliczać się za wspólny obiad czy kawę. 
Dodatkowo aplikacja mobilna banku powinna dawać możliwość doładowań oraz zakupu biletów do kina i teatru. Mamy 
nadzieję, że banki wykorzystają te podpowiedzi konsumenckiego działu R&D już wkrótce, ponieważ wiele z nich to konkretne, 
ciekawe rozwiązania. 

15

Z jakich dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez 
aplikację mobilną banku byś skorzystał/a?

doładowanie 
telefonu

widget ze 
stanem konta

możliwość robienia 
przelewów do 

zdefiniowanych 
odbiorców

wysokoprocentowe 
lokaty

kupowanie 
biletów do kina, 

teatru

natychmiastowe 
przekazywanie 
gotówki na inne 

konto

szybkie przelewy 
między znajomymi 
np. za kawę, obiad

umawianie się na 
wizytę z doradcą 

finansowym

darmowe 
oszczędzanie
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Jedna aplikacja, wiele możliwości

Urządzenie mobilne to nie tylko bankowość i finanse, ale także mnóstwo codziennych nieskomplikowanych działań, które mają 
jednak niebagatelny wpływ na nasze życie i jego komfort, jak doładowania telefonu, przekazywanie lub otrzymywanie 
kieszonkowego, rozmaite składki, czy rozliczenia ze znajomymi lub drobne przelewy. Internauci poproszeni o wskazanie 
czynności, które ich dotyczą, najczęściej wskazują więcej niż jedną, a przede wszystkim doładowywanie telefonu (28%), 
rozliczenia ze znajomymi (26%) i wykonywanie przelewów na drobne kwoty oraz wspieranie akcji charytatywnych (obie 
aktywności po 21%). 1/3 badanych bierze także udział w różnego rodzaju składkach np. na prezent, bądź w ramach lokalnych 
inicjatyw, czy komitetu rodzicielskiego, a 14% wspiera lokalne przedsięwzięcia. Wykonywanie drobnych przelewów i przepływy 
kieszonkowego dotyczą w największym stopniu najmłodszych konsumentów - poniżej 18 roku życia. Ze znajomymi rozliczają 
się najczęściej osoby w wieku 19-24 lata oraz mieszkańcy największych miast powyżej 200 tys. mieszkańców, a wszelkie 
składki to domena osób w wieku „rodzicielskim”, tj. 25-44 lata. Z kolei wspieranie akcji charytatywnych i lokalnych inicjatyw 
jest znacznie częstsze wśród wszystkich konsumentów powyżej 24 roku życia. 
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Wykres 4: Wybierz określenia, które kojarzą Ci się z hasłem "bankowość społeczna”? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Niektóre grupy wykonują zdecydowanie więcej wspomnianych działań niż pozostali. Są to 
przede wszystkim kobiety i osoby w wieku 25-44 lata. W związku z tym propozycja 
połączenia ich w jednej aplikacji wydaje się bardzo sensowna. Okazuje się, że konsumenci 
także są tego zdania, szczególnie ci najbardziej aktywni w powyższych obszarach. Prawie 
połowa konsumentów deklaruje, że chciałaby wykonywać wskazane czynności w ramach 
jednej, dedykowanej aplikacji. W szczególności zainteresowane są tym osoby młode, w wieku 
19-24 lata, pochodzące z miast średnich i dużych, ale  - co ciekawe - w mniejszym stopniu 
kobiety, pomimo tego, że to ich w większym stopniu niż mężczyzn dotyczyły wspomniane 
wcześniej codzienne aktywności.
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Wykres 5: Czy chciał(a)byś wykonywać wskazane czynności w ramach jednej aplikacji? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Oj mógłbym długo na ten temat. Jaka przyszłość? Najogólniej - powrót do współpracy, 
człowieka i świata wartości, a to wszystko bez wątpienia w wymiarze Digital. Na świecie 
każdego tygodnia na świecie powstaje nowy „Digital Bank”. Większość z tych inicjatyw 
cechuje tylko inna etykieta i konsolidacja ludzi szukających pomysłu na życie. I mimo, że 
życie jest takie proste - dalej bez pomysłu uciekamy w powielanie tego samego. Ostatnio 
czytałem raport SWPS jak młodzi ludzie postrzegają dorosłość i jakie muszą pokonać 
bariery. Dla nich wyznacznikiem dorosłości nie jest już konto bankowe, prawo jazdy, 
praca czy małżeństwo, a mądrość życiowa i dojrzałość psychiczna. To co szczególnie 
istotne w tym kontekście to fakt, że do czynników dojrzałości psychicznej zaliczają 
umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencji z nimi związanymi. Nasze pokolenie 
„zabiło” czeki. Oni zabiją systemy kartowe i wprowadzą waluty alternatywne. 
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Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Przyszłość polega na radykalnym odejściu od dzisiejszego wizerunku na każdym polu, 
aplikacja przyjaciel, pomagająca mi rozwiązywać moje problemy, a nie oprawca. 

Patrycja  
Staniszewska 
Prezes Izby Gospodarki 

Elektronicznej

Kluczem do dobrej relacji między bankiem a klientem są zaufanie i wygoda. Nie dziwi 
więc, że bankowość jest jednym z najbardziej cyfryzujących się sektorów gospodarki. 
Klienci banków są nowoczesnymi użytkownikami, którzy chcą mieć bank w kieszeni,  
w swoim smartfonie. Potwierdza to raport e-Izby  “Portfel Polaka”, z którego wynika, że 
korzystanie z usług bankowych deklaruje 80% internautów, przy czym z klasycznego 
kanału zarządzania kontem bankowym, czyli wizyt w placówkach, na co dzień korzysta 
zaledwie 28%. badanych. Jeśli chodzi o preferowane kanały zarządzania, na 
popularności zyskują serwisy internetowe banków (36%) i serwisy mobilne (36%). Lubimy 
naszymi finansami zarządzać przy użyciu laptopa lub smartfona. To sygnał dla sektora 
e-finansów do nieustannego zwiększania dostępności i poszerzania udogodnień 
cyfrowych. Kluczem do sukcesu jest całkowicie zdigitalizowana ścieżka klienta, bo to ona 
decyduje o poziomie postrzegania nowoczesności i przyjazności banku. Rozwiązania 
cyfrowe takie, jak innowacyjne aplikacje mobilne poszerzające ofertę banku, jego 
dostępność i dające wsparcie edukacyjne w zarządzaniu finansami, to kierunek, od 
którego nie ma już odwrotu.

Jaka jest przyszłość bankowości w Polsce i na świecie? Jakie zmiany  
w korzystaniu z usług bankowych Pani/Pan obserwuje?

Agnieszka Kogucka 
CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGER odpalprojekt.pl
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Bankowość  jako  element  życia społecznego i biznesu ma wielowiekową tradycję, ale 
umasowienie usług  bankowych (czyli wzrost bezwzględnej liczby klientów banków oraz 
udziału procentowego populacji społeczeństw korzystających z takich usług) oraz 
liczebności podmiotów świadczących usługi finansowe to w skali świata i Polski kwestia, 
powiedzmy, ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest to po części skutek udostępnienia pieniądza 
jako takiego  wielu grupom społecznym, które w dawnych czasach i warunkach (jak np. 
chłopi feudalni w Polsce, czyli w praktyce aż do połowy XIX wieku ) nie mieli w gruncie 
rzeczy dostępu do gospodarki towarowo-pieniężnej. Z drugiej strony jest to pochodna 
wzrostu zamożności społeczeństw, które obecnie stać na zakup o wiele większej liczby 
dóbr i usług, co przekłada się na liczbę dokonywanych transakcji finansowych. Trzeci 
czynnik zmian to współcześnie życie w pędzie i ruchu (mobilność).  
W efekcie tych procesów z instytucji  rzadkiej i mającej wysoki (elitarny wręcz, nobliwy) 
charakter, bank stał się w skali całego świata - upraszczając - sklepem (a czasem nawet 
budką) z towarem pod nazwą pieniądze. Dodajmy - najczęściej sklepem obracającym 
moimi własnymi (czyli klientów) pieniędzmi. I pieniędzmi, o przechowywanie których lub 
ich obsługę, zabiega coraz więcej podmiotów mających status banku, ale także wiele 
nowych firm tzw. fintechów, którym dokonujące się przemiany technologiczne w sferze 
bankowości i płatności umożliwiły prowadzenie takiej działalności, z czasem coraz 
bardziej regulowanej przez krajowe i ponadkrajowe instytucje nadzoru finansowego, ale 
działalności dopuszczonej do realizacji i legalnej. I choć można sobie wyobrazić 
prowadzenie działalności finansowo-płatniczej przez firmy , których istota biznesu nie 
polega na organizowaniu obrotu finansowego (np. bardzo stabilne elementy 
infrastruktury każdego kraju takie jak zakłady energetyczne dysponujące wieloma 
klientami i mające duże zasoby własnych środków finansowych), to jest oczywiste, że 
przy wszelkich wyżej opisanych zmianach  dotyczących banków i fintechów większość 
ludzi będzie nadal powierzać swoje środki finansowe i zarządzanie nimi takim firmom, dla 
których ta działalność jest ich główną kompetencją.  Oczywiście proces postrzegania 
tego rodzaju firm – usługowych wobec ich klientów – będzie ulegał kolejnym 
przeobrażeniom. Już teraz widoczny jest brak lojalności klientów wobec ich banków lub 
operatorów ich płatności, a technologiczne ułatwienia w faktycznym realizowaniu 
operacji płatności w połączeniu z marketingowym przekazem, że płatność ma być 
czynnością jak najmniej dolegliwą (a wręcz nawet przyjemnością) spowodują, że 
znajomość  (rozpoznawalność) marki tych firm jeszcze zmaleje. Skutkiem będzie, 
zwłaszcza w sytuacji pojawiania się na rynku nowych fintechów czy nowych pomysłów 
na sposób realizacji płatności, kolejne ułatwienie w podejmowaniu przez klientów decyzji 
o zmianie banku lub operatora płatności, bo w praktyce rynkowej to coraz bardziej 
zasadą jest, że to klient nasz pan i on w swojej masie decyduje.  

. 
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Sławomir Cieśliński 
Właściciel, Medien Service

Jaka jest przyszłość bankowości w Polsce i na świecie? Jakie zmiany  
w korzystaniu z usług bankowych Pani/Pan obserwuje?
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Bankowość zmienia swoje oblicze na naszych oczach. Można powiedzieć, że żyjemy  
w ciekawych czasach, możemy obserwować zmiany zachodzące na rynku bankowym 
(finansowym), które z pewnością szybko się nie skończą. Ponownie można poddać pod 
dyskusję wypowiedź Billa Gatesa, że bankowość będzie potrzebna, banki niekoniecznie. 
Wydaje się, że obecnie nabiera ono nowego, bardziej aktualnego znaczenia. To czy banki 
przetrwają, zależy od ich elastyczności. Firmy spoza sektora bankowego udowadniają, że 
mogą dostarczać te same usługi co banki, taniej, szybciej, lepiej, i co ważne równie 
bezpiecznie. Brett King (specjalista od nowych technologii w bankowości, finansowy 
futurysta, autor książki „Bank 2.0”) jest zdania, że banki poważnie muszą zacząć 
traktować nowe technologie oraz zdać sobie sprawę, że ludziom potrzebna jest 
bankowość, nie koniecznie banki. Banki nadal będą potrzebne klientom, jednak czasy 
bankowej dominacji minęły, a chęć i możliwość przetrwania będzie uwarunkowana 
współpracą z technologicznymi start-upami. 

Zmiany w działalności banków wymuszają cyfrowe rozwiązania, powszechna cyfryzacja  
i zmieniające się wymagania klientów, które wywołują również zmiany w korzystaniu  
z usług bankowych. Banki coraz częściej narażone są na konkurencję ze strony 
agresywnych graczy spoza branży bankowej, którzy funkcjonują na innych zasadach. 
Konkurencja ta głównie nadchodzi ze strony firm technologicznych, fintech-ów, które nie 
objęte regulacjami mają swobodę w działaniach. Niebawem tę konkurencję wzmocni 
unijna dyrektywa PSD2, która umożliwi wykonywanie pewnych czynności, będących 
dotychczas domeną banków, firmom niebankowym, technologicznym (TPP -  Third Party 
Providers). Umożliwi również bankom współtworzenie procesów biznesowych  
i łańcuchów wartości. 

Można również zadać pytanie: Jaki będzie bank przyszłości? Z pewnością będzie to 
instytucja w pełni wykorzystująca nowoczesne rozwiązania technologiczne, 
dopasowująca swoje usługi i formy ich świadczenia do prywatnych upodobań 
konsumentów (klientów). W tym procesie bank technologie umożliwiające 
wykorzystywanie informacji o swoich klientach (analitykę danych) będzie odpowiednio 
wykorzystywać i używać danych. Kto wie, czy w przyszłości zamiast sprzedawców banki 
nie zaczną zatrudniać rzeszy specjalistów ds. Data Science w celu opanowania 
ogromnych zbiorów danych dostarczanych przez klientów. 

Bankowość i banki nie unikną również robotyzacji, która już „weszła pod strzechy” wielu 
instytucji. Proces ten będzie postępował, najnowsze dane mówią, że roboty mogą 
generować do 80 proc. dziennych obrotów, transakcje realizując w kilka sekund. 
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Przemysław Pluskota 
prof. na  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w korzystaniu z usług bankowych Pani/Pan obserwuje?
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Proces robotyzacji, wirtualizacji działalności wywoła również zmiany w korzystaniu  
z usług bankowych. Pokolenie millenialsów,  które nie rozstaje się ze smartfonem będzie 
oczekiwało dostarczania produktów bankowych tym kanałem. Nowoczesne rozwiązania 
technologiczne z pewnością zmienią sposób korzystania z usług banku. Młodzież i jej 
potrzeby zmienią proporcje w korzystaniu z kanałów dystrybucji. Tradycyjne placówki 
jednak nie znikną, ale ich ilość zostanie znacznie ograniczona. Bardziej skomplikowane 
produkty w dalszym ciągu będą wymagały spotkania z doradcą. Jednak nie wykluczam, 
że takie porady będą się odbywały przy użyciu interfejsu, wideokonferencji czy chatu. 
Oznacza to, że banki znacznie przeorganizują swoje struktury, także te sprzedażowe. 
Postępujące wykorzystywanie robotów, aplikacji, mobile bankingu oraz zmiany potrzeb 
klientów wywołają zmiany w systemach motywacyjnych. Pracownikom banku coraz 
trudniej będzie sprzedać produkt bankowy, chociażby z uwagi na coraz mniejszą liczbę 
osób odwiedzających oddział. Ich rola również będzie ewoluować w stronę 
kompetentnego doradztwa. Spowoduje to, że bankom coraz częściej będzie zależało na 
wykwalifikowanych doradcach, a nie typowych sprzedawcach. Sprzedaż zostanie 
przeniesiona do internetu i mobilnych aplikacji, natomiast klienci w dalszym ciągu będą 
potrzebowali porady. 

Na rynku wygra to co jest najprostsze i najwygodniejsze. Dla klienta nie będzie miało 
znaczenia kto będzie dostawcą, czy to będzie bank, czy inna aplikacja. Konsument 
wybierze to co jest najmniej kłopotliwe i zapewnia wygodę, dlatego o wielu aspektach 
rywalizacji zadecyduje „platformowość”, czyli fakt cyfrowego dostępu do klientów.
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Kontakt z bankiem

8 na 10 Polaków ma konto bankowe. Coraz częściej jesteśmy posiadaczami konta  
z aktywnym dostępem przez Internet. Według najnowszych danych z raportu i badania 
Płatności Cyfrowe 2017, penetracja tego produktu bankowego wzrosła z 36% w 2016 do 
46% w 2017 roku  Co trzeci internauta posiada także konto w serwisie płatności 
internetowych, a 43% rodaków korzystających z Internetu korzysta z karty płatniczej. 
Statystyki pokazują więc wyraźnie, że lubimy już nowoczesne formy bankowości. Co więcej, 
w kontaktach z bankiem używamy już nie tylko osobistej formy kontaktu, ale także 
telefonicznej, czy mailowej. Najczęstszym sposobem kontaktu z bankiem wciąż pozostaje 
wizyta osobista w placówce banku (42%), jednak kontakt mailowy wybrało już 25% 
badanych. Dodatkowo osobista forma kontaktu jest wybierana przede wszystkim przez 
osoby >55 lat (59%). Najmniej popularną formą dialogu z bankiem okazuje się być obecnie 
kontakt przez chat (20%), jednakże jest to druga, po wizycie osobistej w banku (33%), 
forma kontaktu preferowana przez osoby poniżej 18 roku życia (30%), a i wśród ogółu 
internautów jej popularność sięgnęła 20%. Wskazuje to wyraźnie trendy oraz kierunki,  
w jakich powinny rozwijać się formy kontaktu udostępniane przez bank. Kobiety i mężczyźni 
preferują bardzo podobne formy kontaktu z bankiem - z jednym wyjątkiem - panowie  
znacznie częściej (+9 p.p.) wskazują na kontaktowanie się przez chat. 
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Wykres 6: W jaki sposób najczęściej kontaktujesz się z bankiem? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Opinie o banku

Jak mówią dane pozyskane w badaniu „Customer Listening” z lipca 2016 roku, opiniami  
w procesie zakupowym na co dzień posługuje się 49% internautów i podobnie - połowa - 
dzieli się takimi opiniami z bliskimi i innymi konsumentami. Finanse i bankowość to z kolei 
obszar, gdzie - obok elektroniki - najczęściej polegamy na opiniach dokonując wyboru  
i zakupu. Warto więc sprawdzić, czyje opinie wykorzystują współcześni Polacy, aby upewnić 
się, że wybierają właściwie. Okazuje się, że poszukując opinii o banku najczęściej udajemy się 
do bliskich i znajomych (43%). Rzadziej poszukujemy opinii samodzielnie, czytając fora 
internetowe (23%) oraz przeglądając opinie innych internautów pod artykułami (18%). Do 
oddziału banku gotowych jest pójść 23% internautów, jednak najczęściej są to osoby 
powyżej 45 roku życia. Młodzi konsumenci natomiast (w wieku 19-24 lata) znacznie częściej 
niż pozostali w poszukiwaniu opinii wykorzystują fora internetowe. Trzeba też przyznać, że im 
młodszy badany, tym mniej źródeł opinii wykorzystuje, ale zawsze są to bliscy i znajomi. 
Wydaje się, że banki będą zatem musiały postawić większy nacisk na tzw. word-of-mouth, 
co wiąże się także z zaoferowaniem usług naprawdę wysokiej jakości i naprawdę 
atrakcyjnych ofert. 
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Wykres 7: Z jakich źródeł pozyskujesz opinie o banku?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Opinie bliskich i znajomych to zdecydowanie najpopularniejsze źródło opinii w przypadku 
wyboru banku. Nie dziwi więc też fakt, że jest to źródło najbardziej zaufane. W kwestii opinii  
o banku Polacy ufają najbardziej opiniom rodziny (31%). Dotyczy to zarówno kobiet, jak  
i mężczyzn, aczkolwiek opiniom krewnych kobiety ufają znacznie częściej (36% vs. 26%  
w przypadku mężczyzn), natomiast mężczyźni częściej niż kobiety są w stanie zaufać opiniom 
internatów (22% vs. 13%). Po opinię znajomych - wybierając bank - udadzą się także przede 
wszystkim osoby młode między 19-24 rokiem życia (33%). Opiniom pracowników banku ufa 
14% internautów, ale są to przede wszystkim osoby mające powyżej 55 lat (25%). Opinia 
doradcy jest ważna dla jedynie 13% badanych. Czyżby społeczności miały największy wpływ 
na nasze wybory finansowe? Wygląda na to, że tak.
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Wykres 8: Czyim opiniom o banku ufasz najbardziej? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Warto jeszcze zapytać, co wpływa na nasze zaufanie do banku? I tu również okazuje się, że przede wszystkim są to opinie 
znajomych lub rodziny (42%), a także te znalezione w Internecie (34%). Dla osób między 45 a 54 rokiem życia najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na zaufanie do banku jest doświadczenie związane z danym bankiem (40%). Dla co czwartej osoby 
między 35-44 rokiem życia wpływ na zaufanie do banku ma doświadczenia związane z danym bankiem, ale dla młodszych 
konsumentów ten element liczy się już znacznie mniej (wskazania pomiędzy 20 a 22%). W przypadku osób do 34 roku życia 
ten czynnik został wyparty zdecydowanie przez opinie.
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Wykres 9: Co wpływa na Twoje zaufanie do banku?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Czy postrzeganie roli banku zmienia się w perspektywie czasu?

Punkt wyjścia był taki: Banki, były obdarzone przywilejem pozyskiwania środków 
pieniężnych społeczeństwa, gromadzenia ich i zarządzania nimi. Przywilejowi temu 
towarzyszyła powinność działania nie tylko dla własnych korzyści ekonomicznych, ale 
przede wszystkim, dla wzrostu dobrobytu kraju w którym prowadzą działalność i jego 
społeczeństwa. Kryzys 2008 roku zostawił bolesny ślad w postaci obrazu branży 
cieszącej się najniższym zaufaniem konsumentów. Szukając rozwiązań, politycy z jednej 
strony rozszerzają regulacje by było bezpieczniej, a z drugiej deregulują rynek. 
Dodatkowo społeczeństwo pomne doświadczeń i podgrzewane przez polityków uważa, 
że wszystko w bankach ma być za darmo. Skutki są takie, że koszty prowadzenia 
działalności Banku rosną, a przychody generowane są w oparciu o coraz mniejszą grupę 
klientów. Czy ludzie też mają pracować za darmo? Można by powiedzieć sami sobie są 
winni, z drugiej w normalnym wymiarze odgrywają bardzo istotną rolę w gospodarce,  
a społeczeństwo biernie obserwując i tak na koniec za to zapłaci. Ten wóz tak nie ujedzie. 
Kwestia systemowej zmiany i powrót podstaw jest tylko kwestią czasu. Tak jak UBER 
zmienił podejście do klienta w środowisku taksówkarzy, tak szeroko podejmowane 
inicjatywy Fintech wprowadzą trwałe zmiany i powrót banków do punktu wyjścia.
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Z jednej strony trzeba pamiętać, że o relacjach bank/operator płatności a klient decydują 
oczywiście przyzwyczajenia klientów, częstokroć wieloletnie i tym samym odnoszące się 
do zachowań klientów właściwych dla całej ich generacji (pokolenia liczonego zazwyczaj 
dotychczas na ok. 25 lat). Jednakże szybkość obserwowanych teraz przemian 
technologicznych w coraz większym stopniu będzie odnosić się do pokoleń/generacji  
klientów liczonych już nie według zegara biologicznego (ok. 25 lat), lecz coraz krótszych 
interwałów czasowych - rzędu nawet 10-15 lat. Ta ostatnia obserwacja, w korelacji do 
coraz bardziej konkurencyjnego rynku firm finansowych i fintechów, skutkuje jednak po 
części konsekwencją w postaci skróconego żywota nowych produktów finansowych 
(nawet tych co odniosły sukces) i zmniejszoną rentownością dla ich emitentów. 
Paradoksalnie zatem stan tego rodzaju może spowolnić ewolucję banków czy firm im 
podobnych….Obszarem, w którym tzw. tradycyjna bankowość najdłużej  się utrzyma - i to 
też z czasem dostrzegą i docenią opisani powyżej klienci sektora bieżących czyli szybkich  
i wygodnych oraz licznych płatności - będzie pożyczanie od tych firm i zwrot do nich 
pieniędzy z tytułu zaciągniętych kredytów czy to znacznej wartości (np. na zakup nowego 
samochodu) czy znacznej wartości i na długi okres spłaty (np. kredyty mieszkaniowe) .

Sławomir Cieśliński 
Właściciel, Medien Service

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Z pewnością tak. Dawniej bank pełniąc rolę pośrednika finansowego, gromadził 
pieniądze od podmiotów nadwyżkowych i przekazywał je podmiotom deficytowym. 
Jednak z czasem jego rola uległa zmianie, pojawiły się również inne sposoby 
zdobywania funduszy na działalność kredytową, inne obszary zysku, ale i ryzyka. 
Współcześnie bank to w dalszym ciągu pośrednik, ale ze znacznie większą gamą 
produktów. Klienci z uwagi na zmianę sposobu funkcjonowania od banku oczekują 
kompleksowych usług, już nie tylko bankowych, ale również ubezpieczeniowych, 
leasingowych, inwestycyjnych i innych w czasie rzeczywistym i w jednym miejscu. 
Wymagają także uproszczenia procedur i to wszystko przy zachowaniu wymagań 
regulacyjnych i nadzorczych. 

Zmienia się postrzeganie banku w oczach współczesnego konsumenta, który oczekuje 
mobilności i natychmiastowej gratyfikacji za korzystanie z usług banku. Oznacza to, że 
banki muszą nauczyć się korzystać ze zgromadzonej wiedzy o klientach, która 
uzupełniona danymi z portali społecznościowych dokładnie pozwoli stworzyć produkty 
na potrzeby konkretnych osób. 

Również sami bankowcy są zdania, że rola banków zmienia się. W obliczu nowoczesnych 
technologii banki powinny budować zaufanie klientów do nowych rozwiązań, w tym 
również do fintech-ów. Doświadczenia z Chin pokazują, że fintechy mogą zdestabilizować 
wieloletnią, mocną pozycję tradycyjnych banków.
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Czy postrzeganie roli banku zmienia się w perspektywie czasu?

Przemysław Pluskota 
prof. na  

Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
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Obawy związane z korzystaniem  
z usług banku

Dla ponad połowy Polaków (53%) główną obawą w związku z korzystaniem z usług banku 
są ukryte koszty. Szczególnie obawiają się tego osoby młode, w wieku 19-24 lat (62%). 
Niezrozumiałe kruczki prawne wpływają natomiast negatywnie na zaufanie do banku  
w przypadku 36% internautów. Osoby między 45-54 rokiem życia (45%) swoje obawy 
wiążą przede wszystkim ze wzrostem kosztów korzystania z usług bankowych. Złe 
traktowanie swoich klientów przez bank wpłynie negatywnie szczególnie na osoby między 
25 a 34 rokiem życia (20%). Najmłodsi konsumenci - poniżej 18 lat - zdecydowanie rzadziej 
niż pozostali obawiają się złego traktowania, a także, co ciekawe, wycieku danych 
osobowych (21%) i włamania do systemu informatycznego banku. (jedynie 3%). Wciąż 
natomiast przedmiotem ich obaw pozostają ukryte koszty i kruczki prawne, które martwią 
większość internautów.
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Wykres 10: Jakie masz obawy w związku z korzystaniem z usług banku? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Czy młodzi ludzie inaczej postrzegają bank i bankowość?  
Czym dla młodych ludzi / nastolatków jest bank? 

To pytanie do młodych. Mnie z racji mojego wieku trudno odpowiedzieć na to pytanie. 
Obserwując swoje dzieci mam wrażenie, że konto w banku jest jednym z narzędzi 
wprowadzania w dorosłość, ale kompletnie nie jest jej wyznacznikiem. To jedno  
z podstawowych narzędzi, dzięki któremu po prostu mogą korzystać z życia bardziej.
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W Stanach Zjednoczonych przez 3 lata było prowadzone bardzo ciekawe badanie, 
którego wyniki zostały upublicznione na stronie www.millennialdisruptionindex.com,  
z których m.in. wynika, że: (1) 73% Millenialsów w USA byłaby bardziej podekscytowana 
nowymi usługami finansowymi od GOOGLE, AMAZON, APPLE, PAYPAL czy SQUARE niż 
od swojego banku; (2) 53% osób uważa, że wszystkie banki oferują to samo; (3) 68% 
osób uważa, że za 5 lat dostęp do pieniędzy będzie wyglądał zupełnie inaczej niż teraz; 
(4) 70% osób uważa, że za 5 lat sposób, w jakim płacimy będzie wyglądał zupełnie inaczej 
niż teraz; (5) 33% osób uważa, że w ogóle nie będzie potrzebować banku! 

Tak jak Uber dokonał rewolucji na rynku przewozów pasażerskich a Spotify zmienił nasz 
sposób konsumpcji muzyki, tak teraz bankowość to branża najbardziej obarczona 
ryzykiem pojawienia się tzw. innowacji destruktywnej, czyli takiej, która może całkowicie 
zmienić dotychczasowy, ustalony porządek.  

Banki muszą więc szybko adaptować nowości i proponować je klientom, by łatwo nie 
oddać palmy pierwszeństwa temu, kto ten porządek próbowałby zburzyć. Młodzi klienci 
oczekują, że będą wysłuchani, ich potrzeby będą rozumiane, a ich zaangażowanie - 
doceniane. Nowoczesna relacja na linii klient-bank musi być dwustronna i uwzględniać 
bardziej oczekiwania młodych klientów niż zaspokajanie celów biznesowych banków. 
Najwyższy czas, aby bankowość wyszła z fazy skupienia na ofercie (products and 
services centricity) i skupiła się na swoim kliencie (customer centricity). 

Monika Mikowska 
CEO agencji Mobee Dick 

autorka bloga jestem.mobi

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Współczesne pokolenia, wychowane na nowoczesnych technologiach inaczej 
postrzegają bankowość i nie koniecznie kojarzą ją z bankiem. Dla pokolenia millenialsów, 
bardzo często bank to smartfon, oni nie mają przywiązania do banku co zwiększa po 
stronie banku ryzyko odpływu klientów. Młodzi ludzie dopóki nie potrzebują 
skomplikowanych produktów, nie mają potrzeby chodzenia do banku. Dla nich bank jest 
sprzedawcą. Z uwagi na ich przywiązanie do mediów społecznościowych, zakupów 
internetowych nie ma dla nich znaczenia kto dostarczy im produkty finansowe. 
Korzystając z usług globalnych graczy rynku internetowego, jak Amazon, AliExpress, 
Apple, będą oczekiwać szybkiej transakcji, również płatności. 

Najmłodsza generacja klientów jest tak przyzwyczajona do cyfrowej rzeczywistości, że 
nie należy mieć złudzeń na tradycyjne relacje klient-bankowiec w realnym oddziale w ich 
wykonaniu. W ich ocenie najważniejszy jest produkt, a nie to kto go dostarcza. W Chinach 
to millenialsi napędzają rozwój płatności mobilnych, odpowiadając za 85% mobilnych 
płatności za granicą. Młodzi ludzie w przyszłości będą oczekiwać dostarczenia danych 
produktów od różnych podmiotów, w zależności od potrzeb, a nie przywiązania do danej 
instytucji. Trend ten będzie zagrożeniem dla tradycyjnej bankowości uniwersalnej.
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Przemysław Pluskota 
prof. na  

Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Czy młodzi ludzie inaczej postrzegają bank i bankowość?  
Czym dla młodych ludzi / nastolatków jest bank? 
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Zdecydowanie tak. Żyjemy w czasach symbolizowanych mediami społecznościowymi,  
w których prawda i fałsz są z łatwością identyfikowane. Rokrocznie na rynek pracy 
wchodzi kilkaset tysięcy młodych ludzi, myślących zupełnie inaczej. Fundamentem 
rozwoju banków po transformacji systemowej były współpraca, relacja i zaufanie. 
Słuchając dzisiejszych wypowiedzi pracowników banków mam przed oczami PRL-owski 
plakat, gdzie robotnik pyta obserwatorów: „Coś Ty zrobił dla realizacji planu?”. I prawdę 
powiedziawszy różnica sprowadza się do tego, że komunikacja wewnątrzkorporacyjna 
prowadzona jest nie poprzez wieszanie tego typu plakatów na korytarzach banków czy 
przy biurkach pracowników, lecz poprzez licznie wysyłane e-maile. Odnoszę wrażenie, że 
pracownicy traktowani są jak żywe narzędzia, a ich wartość dla korporacji wynosi tyle ile 
planów zrealizowali.
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Jeśli klasyczną formułę bankowości rozumiemy jako stacjonarną naziemną placówkę, do 
której można przyjść i obsłużyć swoje finanse, to tak - taka formuła się wyczerpuje.  
W okresie od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku banki zamknęły bowiem 779 
placówek w Polsce (według danych PRnews.pl). Wyraźny trend spadkowy utrzymuje się 
od czterech lat, jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. W ciągu roku znika 
około 700 placówek. Identycznie dzieje się na świecie. Według ekspertów w najbliższych 
latach przeciętny klient będzie odwiedzał placówkę bankową raz w roku, a 40% z nich nie 
będzie przychodzić do oddziałów w ogóle. Odpowiedzialna za to zjawisko jest oczywiście 
coraz bardziej intensywna automatyzacja na linii bank-klient, której jednym z przejawów 
są rozwiązania mobilne, jakie wprowadziły nowoczesną bankowość na zupełnie nowy 
poziom. W ich kontekście, już nawet bankowość internetowa przez niektórych klientów 
uznawana jest za klasyczną!  
Tak naprawdę kontakt z bankiem jest dziś znacznie lepszy niż jeszcze 10 lat temu. Ba, 
można powiedzieć, że bankowość nigdy nie była tak blisko człowieka. Systemy bankowe  
w Wielkiej Brytanii w 2016 roku odnotowywały średnio 11 mln logowań dziennie z aplikacji 
zainstalowanych na smartfonach i tabletach - było to o połowę więcej niż w 2015 roku.  
W ubiegłym roku bankowe aplikacje mobilne pobierano 40 tys. razy dziennie, o jedną 
czwartą częściej niż rok wcześniej. W Polsce Bank PKO BP w grudniu 2016 roku świętował 
przekroczenie progu jednego miliona aktywowanych aplikacji mobilnych IKO. Na 
przekroczenie pierwszego miliona bank ten potrzebował trochę ponad 3 lata. Na 
przekroczenie drugiego miliona będzie potrzebował nie więcej niż 1,5 roku. Jeśli klient 
banku korzysta z bankowości mobilnej, kanał ten jest dla niego bardzo istotny - 74% 
użytkowników bankowości mobilnej nie wyobraża sobie już bez niej życia. To dużo, 
zwłaszcza w porównaniu do 2013 roku, gdy tylko 1/3 osób korzystających z bankowości 
mobilnej wypowiadało się tak pozytywnie na ten temat. Takich danych można przytaczać 
więcej. Wynika z nich jeden ważny wniosek, dzięki technologiom internetowym, postęp 
dokonuje się w tempie wykładniczym.

Monika Mikowska 
CEO agencji Mobee Dick 

autorka bloga jestem.mobi

Czy klasyczna formuła bankowości się wyczerpuje?

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Czy klasyczna formuła bankowości się wyczerpuje?

Ona już się wyczerpała wraz z wybuchem kryzysu finansowego w 2008 roku. Bank przestał 
być postrzegany jako tradycyjny pośrednik finansowy. Obecnie wpływ mają na to również 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, zmieniające się potrzeby klientów, a także rosnąca 
konkurencja ze strony firm technologicznych, które szybciej i taniej są w stanie dostarczać 
klientom produkty finansowe.  

Klasyczna bankowość kończy się zarówno w zakresie sposobu świadczenia usług klientom, 
ale również w sensie szerokości i jakości oferty. Jeszcze kilka lat temu bankowość 
internetowa i mobilna były dodatkiem do obsługi oddziałowej. Niebawem to oddziały staną 
się dodatkiem do bankowości mobilnej, gdyż większość operacji będzie wykonywana zdalnie. 
Badania pokazują, że ewolucja czeka również tradycyjne formy kontaktu z bankiem w stronę 
wspólnego z cyfrowym otoczeniem ekosystemu. Tradycyjne placówki zmienią się w pełni 
zautomatyzowane punkty dostępu i kontaktu z pracownikiem, w sytuacjach tego 
wymagających.  

Na zmianę klasycznej formuły bankowości ma także wpływ zmiana pokoleniowa. Osoby 
młode otwarte na nowoczesne rozwiązania technologiczne, zgadzają się na śledzenie ich 
ruchów w internecie i wymagają tym samym podpowiedzi i optymalnych rozwiązań.  
W związku przeniesieniem części biznesu do przestrzeni wirtualnej i coraz większej 
konkurencji ze strony fintech-ów, banki zmuszone będą do zmian strategii. W przyszłości 
działalność banków będzie polegała na dogłębnej analizie danych o swoich klientach,  
a instytucje, które tę umiejętność posiądą i wykorzystają jako pierwsze będą mogły 
osiągnąć przewagę konkurencyjną. 

Zdaniem Bretta Kinga obecna formuła banku to „Bank 4.0 – usługi bankowe wszędzie nie 
tylko w banku”. Oprócz bankowości zmianie ulegnie również geograficzny rozkład banków.  
W przyszłości największe banki będą pochodziły z Chin i Indii. Również klienci z tych krajów 
będą wytyczać nowe trendy w bankowości. W Chinach wartość płatności mobilnych jest 
50-krotnie większa niż w USA, a w większych chińskich aglomeracjach społeczeństwo jest 
prawie całkowicie bezgotówkowe, ponieważ 90% transakcji odbywa się za pośrednictwem 
AliPay czy WeChat. Koncern Alibaba dzięki wprowadzeniu systemu AliPay osiągnął obroty 
większe od dotychczasowego lidera w handlu detalicznym w USA, firmy Wal Mart.  

Przykład popularności systemu płatności mobilnych AliPay, czy innych dostarczanych przez 
Appla, Androida, Amazona świadczy o odwrocie klientów od tradycyjnie pojmowanej 
bankowości. Rozwój fintech-ów w Azji doprowadził do tego, że 40% depozytów z chińskiego 
rynku gromadzona jest poza tradycyjnymi bankami. Popularność chińskich gigantów  
w płatnościach mobilnych będzie miała także wpływ na ich kształt w innych częściach 
świata. Dzięki turystom, przyzwyczajonym do tej formy płatności, systemy te będą się 
rozwijać i zaczną dominować na całym świecie. Zarówno Alibaba, jak i Tencent już prowadzą 
akwizycję i ekspansję w rejonie Azji i Pacyfiku. Można zaryzykować stwierdzenie, że chińscy 
turyści i biznesmeni będą wyznaczać kierunki ekspansji fintech-ów.  

Za kontrowersyjną, a jednocześnie proroczą można uznać wypowiedź Christine Lagarde, 
szefowej MFW, która stwierdziła, że nowe technologie mobilne oraz kryptowaluty jeśli nie 
zostaną odpowiednio wcześnie oswojone przez obecny system bankowo-finansowy, mogą 
zagrozić jego istnieniu, czyniąc go zbędnym.
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Bank i inicjatywy społeczne

44% internautów chciałoby, aby bank angażował się w różne inicjatywy społeczne. Największe oczekiwania wobec 
działalności charytatywnej banku mają osoby w wieku 19-24 lat, gdzie ponad połowa (53%) oczekuje od instytucji finansowej 
podejmowania różnego rodzaju działań. W jakie akcje powinien angażować się bank? Szczególnie w akcje charytatywne - 
takiego zdania jest 38% Polaków. Co piąty internauta chciałby, by bank angażował się w edukację ekonomiczną dzieci  
i młodzieży oraz wsparcie lokalnych inicjatyw (19%). Można stwierdzić, że Polacy wierzą w edukacyjną siłę banku oraz jego 
wpływ na świadomość ekonomiczną dzieci i młodzieży, a także lokalną moc sprawczą. Najmłodsi badani najczęściej optują za 
tym, aby bank wspierał akcje charytatywne i ekologiczne, mniej są natomiast przywiązani do lokalnych inicjatyw, które z kolei 
mają ogromne znacznie dla osób w wieku 35-54 lata. Wsparcie banku dla koncertów i festiwali muzycznych wpłynie 
natomiast najbardziej na osoby w wieku 25-34 lata. Oczekiwania kobiet i mężczyzn w zakresie preferowanych inicjatyw 
banków są bardzo podobne, z tym wyjątkiem, że mężczyźni znacznie częściej stawiają na wsparcie lokalnych społeczności  
i przedsięwzięć.  
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Wykres 11: Czy chciał(a)byś, żeby bank angażował się w inicjatywy (społeczne, charytatywne itp.) ? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

56%44%
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Pojęcie „bankowość społeczna”

Znajomość pojęcia „bankowość społeczna” deklaruje 17% Polaków. Czy to mało? Wydaje się, że nie. Pojęcie jest nowe i trudne 
do zdefiniowania, a na pewno jego definicja wciąż się kształtuje. Wystarczy chociażby wspomnieć, że równolegle z nim 
funkcjonują inne określenia, nie do końca tożsame, jak bankowość alternatywna czy kooperatywna lub społecznie 
odpowiedzialna. Pojęcie nie istnieje w Wikipedii, a w Polce w artykułach pojawiać się zaczęło w połowie 2014 roku. Wśród 
konsumentów największą znajomością pojęcia odznaczają się osoby poniżej 24 roku życia, zna je co czwarta osoba w tym 
wieku. Częściej zaznajomieni są z nim też mężczyźni i mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Mimo 
tego, że pojęcie jest nowe, warto podkreślić, że jest dobrze przez Polaków odbierane. „Bankowość społeczna” wzbudza 
pozytywne odczucia wśród 44% badanych. Generalnie pozytywne skojarzenia mają częściej osoby powyżej 44 roku życia, ale 
młodzi z kolei wykazują bardziej zdecydowane postawy - w grupie wiekowej poniżej 34 lat zdecydowanie pozytywne 
skojarzenia pojęcie wzbudza w 15% badanych. 
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Wykres 12: Czy znane Ci jest pojęcie 
"bankowość społeczna"? 

Bankowość społeczna, N=1088, 
internauci

83%

17%
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Wykres 13: Jakie odczucia wzbudza w Tobie określenie "bankowość społeczna”? 
Raport HAIZ Bankowość społeczna, N=1088, internauci

37%10%10%32%11%

zdecydowanie pozytywne
raczej pozytywne
raczej negatywne
zdecydowanie negatywne
nie mam zdania
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Polacy mają dużo ciekawych skojarzeń z pojęciem bankowości społecznej. Aż co trzeci badany podzielił się z nami takim 
skojarzeniem. Większość z nich dotyczy funkcjonalności finansowych i około-finansowych możliwych do zrealizowania  
w ramach społeczności konsumenckich. Druga grupa skojarzeń łączy się z „prospołecznymi’ czyli atrakcyjnymi warunkami 
finansowania, czy bankowania, a trzecia grupa z aktywnością instytucji finansowych w inicjatywach charytatywnych  
i generalnie społecznie pozytywnych.
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Z czym kojarzy Ci się hasło "bankowość społeczna"?
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Zaangażowanie banku w wymienione wcześniej inicjatywy zostanie zdecydowanie 
zauważonei docenione przez Polaków. Aż 60% internautów potwierdza, że charytatywna 
działalność banku buduje zaufanie do instytucji oraz zwiększa skłonność do skorzystania 
z jej usług. Należy więc stwierdzić, że zaangażowanie banku w różne projekty na rzecz 
społeczności z pewnością wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek banku, ale także 
przełoży się prawdopodobnie na efekty sprzedażowe. A na kim społecznie pozytywne 
działania banków wywrą największe wrażenie? Okazuje się, że przede wszystkim wpłyną 
na kobiety (63%) oraz osoby w wieku dojrzałym (35-54 lata), następnie młodych (do 24 
roku życia), a najrzadziej na osoby powyżej 55 roku życia.
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Wykres 15: Czy zaangażowanie banku w inicjatywy społeczne zwiększa Twoje zaufanie  
i skłonność do skorzystania z jego usług?  

Bankowość społeczna, N=1088, internauci

16%24%24%36%
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Wykres 14: W jakie inicjatywy powinien angażować się bank? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Aż 84% internautów nie spotkało się nigdy wcześniej z określeniem „bankowość społeczna”. 
Jeśli już, to z pojęciem najczęściej miały do czynienia przede wszystkim osoby młode. One 
zdecydowanie też najczęściej potrafią wskazać kontekst, w jakim pojęcie się pojawiło. Według 
nich bankowość społeczna to przede wszystkim bankowość w lokalnym społeczeństwie, której 
towarzyszą szybkie wpłaty, rozliczanie się i wsparcie akcji charytatywnych. Inne grupy, które 
miały częściej niż pozostali kontakt z określeniem bankowości społecznej to mężczyźni (+7 p.p.) 
i mieszkańcy największych miast (+4 p.p. w stosunku do ogółu badanych).

39

Wykres 16: Czy spotkałaś/eś się już wcześniej określeniem 
"bankowość społeczna"? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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W jakim kontekście spotkałaś/eś się z określeniem  
„bankowość społeczna"?
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Czym jest według Pani/Pana bankowość społeczna lub 
czym powinna być?

Bankowość społeczna to bankowość dialogu i współpracy. Usługi bankowe i finansowe 
których głównym celem jest przyczynienie się do rozwoju gospodarki i pomyślności ludzi. 
Bankowość która koncentruje się na rozwoju i odpowiada oczekiwaniom zarówno 
społeczeństwa jak i zrównoważonej gospodarki. 
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Bankowość społeczna to bankowość zaufania. Zaufanie opiera się na grupie ludzi, którzy 
sobie wzajemnie ufają dlatego, bez istniejącej społeczności, nie może powstać społeczna 
bankowość. Drugą bardzo istotną cechą są proste, przejrzyste zasady. Trzecią jest 
poczucie współuczestnictwa. Święta trójca społecznej bankowości to istniejąca 
społeczność, przejrzystość i współuczestnictwo.

Bankowość społeczna opiera się na unikalnym założeniu łącznia ludzi bez wglądu na 
fizyczne miejsce  w jakim się znajdują, wspieraniu komunikacji pomiędzy nimi oraz 
umożliwianiu przeprowadzenia transakcji finansowych "w kontekście " takich jak płatności 
czy finansowanie P2P. Kiedyś to doradca bankowy był kluczowym punktem kontaktu dla 
klientów bankowości podczas codziennej interakcji z instytucją finansową. Zmiany 
technologiczne oraz społeczne spowodowały, że ten model powoli zaczyna tracić na 
ważności - choć dla wielu jest i pozostanie kluczowy.  

Klienci coraz częściej chcą jednak używać rozwiązań  funkcjonujących w środowisku social 
media (komunikatory, grupy zainteresowań) aby kontaktować się z bankiem, chcąc 
omawiać tematy związanie z finansami z innymi osobami z najbliższego „kręgu” czy 
ekspertami bankowymi poprzez bezpieczne m-platformy  - tym samym model social 
banking zyskuje na wartości.

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Tomasz Jakubczyk 
Director - Fintech Partnerships 

Alior Bank

Agnieszka Kogucka 
CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGER odpalprojekt.pl
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Czy bankowość społeczna jest zupełnie nowym zjawiskiem, czy gdzieś 
na świecie zdążyła już znaleźć swoich zwolenników? 

Tak, można ją uważać za bankowość alternatywną lub - jak kto woli - jedną z odmian 
alternatywnej bankowości. Prowadzona jest w wielu krajach i rozwija się od połowy XX 
wieku. 
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Cała bankowość spółdzielcza czerpie z bankowości społecznej, z nowych nurtów można 
wskazać na crowdfunding i equity crowdfunding jako nurty oparte o społeczności.

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Agnieszka Kogucka 
CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGER odpalprojekt.pl
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3 najtrafniejsze określenia opisujące bankowość społeczną to dla Polaków przede 
wszystkim współpraca (32%), zaufanie (25%) i relacja (18%). Osoby starsze, w wieku 
45-54 lat (26%) częściej niż inni wskazują na możliwość wsparcia w ramach bankowości 
społecznej, natomiast osobom poniżej 18 roku życia bankowość społeczna kojarzy się  
z pożyczaniem (27%). Młodzi konsumenci - do 34 roku życia - stawiają też na relację  
i interakcję. Skojarzenia kobiet i mężczyzn są bardzo podobne, szczególnie jeśli chodzi  
o top 3 skojarzenia, którymi są współpraca, zaufanie i relacja. Mężczyźni natomiast 
znacznie częściej niż kobiety stawiają na interakcję (+9 p.p.).
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Wykres 17: Wybierz określenia, które kojarzą Ci się z hasłem "bankowość społeczna”? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Elementy bankowości społecznej

Mimo tego, że większość internautów nie spotkała się wcześniej z terminem „bankowość społeczna”, to w zasadzie bez 
problemu potrafią oni wskazać, jakie funkcjonalności może taka bankowość oferować. Wykonywanie szybkich przelewów  
w ramach społeczności (26%), wsparcie lokalnych inicjatyw (22%) oraz wykonywanie przelewów na drobne kwoty (22%) to 
według Polaków główne funkcje wpisujące się w ideę bankowości społecznej. Mężczyźni częściej stawiają na szybkie i drobne 
przelewy, kobiety zaś na kontakt w postaci chatu i wsparcie lokalnych inicjatyw. Dla najmłodszych najważniejsze są drobne 
przelewy i możliwość dodatkowego zarabiania, czyli np. crowdfunding. Co ciekawe, najstarsi, w wieku 55+ także postawili na 
ten element, czyli zarabianie. 
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Wykres 18: Które ze wskazanych funkcjonalności wpisują się według Ciebie w ideę bankowości społecznej? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Funkcjonalności bankowości 
społecznej

Pytani o funkcjonalności, jakie sami by wykorzystywali w ramach bankowości społecznej, badani mają nieco inne typy, co 
chwilę temu - mówiąc o elementach spójnych z ideą rozwiązania. W ramach bankowości społecznej Polacy najchętniej sami 
wykonywaliby szybkie przelewy w obrębie społeczności (22%), przelewy na drobne kwoty (22%), a także skorzystaliby  
z możliwości dodatkowego zarabiania (22%). W stosunku do deklaracji dotyczącej tego, jakie funkcje są spójne z ideą 
bankowości społecznej, spadła popularność wsparcia lokalnych inicjatyw i akcji charytatywnych. Są to zatem elementy 
doceniane, ale rzadziej wskazywane jako pożądane przez samych potencjalnych użytkowników rozwiązań bankowości 
społecznej. Wygląda na to, że odzywa się tu nasz polski pragmatyzm. Wyjątkiem są dojrzali konsumenci. Możliwość wsparcia 
akcji charytatywnych i lokalnych inicjatyw zainteresowałaby co czwartą osobę w wieku 45-54 lat i w tej grupie wskazane 
prospołeczne aktywności zdobyły najwięcej głosów. Najmłodsi postawili na możliwość zarabiania i szybkie przelewy. 
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Wykres 19: Z jakich funkcjonalności bankowości 
społecznej korzystał(a)byś? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Jak już wiemy, Polacy najchętniej korzystaliby z bankowości społecznej do wykonywania przelewów. Zaciekawiło nas zatem 
komu najchętniej przelewaliby środki. Okazuje się, że najważniejsi z tego punktu widzenia są bliscy. 45% chciałoby wykonywać 
w ten sposób rozliczenia z rodziną, natomiast 38% korzystałoby z funkcji szybkich przelewów między znajomymi. Do rozliczeń 
np. za wspólną kawę lub obiad ze znajomymi chciałyby korzystać przede wszystkim osoby w wieku 29-24 lat (51%). 27% 
badanych w wieku 45-54 lat chciałoby w ten sposób wpierać organizacje charytatywne.  
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rodzina znajomi organizacje charytatywne
stowarzyszenia lokalne grupy działania nie skorzytał(a)bym z takiej możliwości

Wykres 20: Bankowość społeczna pozwala na wykonywanie szybkich wpłat w ramach wybranej 
społeczności. W ramach jakiej społeczności chciał(a)byś wykonywać szybkie przelewy? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Polacy poza zaproponowanymi funkcjonalnościami bankowości społecznej, mają też wiele własnych pomysłów. Swoją 
koncepcją w tym zakresie podzieliło się 34% badanych. Zebraliśmy kilkaset propozycji. Niektóre z nich cytujemy poniżej.  
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Czy masz pomysł na dodatkowe funkcjonalności w ramach 
„bankowości społecznej”?

Pożyczki między 
klientami banku które 

byłby nadzorowane 
przez bank

Myślę, że 
możliwość 
szybkich 

przelewów 
byłaby dużym 

udogodnieniem

Dodanie wspólnych 
składek na dane 
cele. Oczywiście 

istnieją takie 
serwisy, ale nie ma 

ich nadal  
w aplikacjach 

mobilnych

Może coś w rodzaju 
found me, że wszyscy 
dokładają niewielką 

kwotę, by wesprzeć jakąś 
inicjatywę
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z doradcą 
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Bankowość społeczna pozwala na wspieranie akcji charytatywnych i różnych lokalnych inicjatyw, a także edukację 
ekonomiczną. W skali 1-5 internauci oceniają tę aktywność na 3,2, także są raczej pozytywnie nastawieni do aktywności 
związanych z bankowością społeczną. Nieznacznie lepiej oceniają je kobiety (3,28 w skali 1-5), niż mężczyźni (3,25 w skali 1-5). 
Najbardziej przyjaźnie nastawioną grupą są osoby w wieku 45-54 lat, które oceniają funkcjonalności bankowości społecznej 
w skali 1-5 na 3,51. 
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Wykres 21: Jeśli przyjmiemy, że "bankowość społeczna" umożliwia osobom grupującym się 
w społeczności wzajemną wymianę środków i wsparcie różnych inicjatyw oraz edukację - 

jak oceniasz taką aktywność? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Dołączenie do bankowości 
społecznej

Polacy są gotowi na wykorzystanie funkcjonalności, które daje bankowość społeczna. Aż 
50% badanych jest zainteresowanych przyłączeniem się do bankowości społecznej. To 
bardzo dobry wynik. Największą chęć dołączenia do przedsięwzięcia wykazują rodzice 
(66%). Także chętniej wpiszą się w tę ideę mężczyźni oraz osoby w wieku 19-54 lata. 
Najstarsi konsumenci najczęściej są niechętni tej idei, a najmłodsi mają skrajne opinie - 
najwięcej wskazuje zarówno na zdecydowaną chęć dołączenia, jak i jej brak. Najbardziej 
otwarci na przyłączenie się do bankowości społecznej są mieszkańcy największych miast. 
Tu zdecydowana deklaracja dołączenia sięgnęła 23%.
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Wykres 22: Czy był(a)byś zainteresowana/ny przyłączeniem się do "bankowości społecznej"? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Promotorzy bankowości społecznej

Według badanych działanie bankowości społecznej najlepiej zakomunikują młodzi ludzie korzystający z aplikacji bankowej 
(23%), a także organizacje charytatywne (23%). W dalszej kolejności są to przedstawiciele lokalnej społeczności 
zaangażowani w lokalne inicjatywy (21%). „Zwykli” użytkownicy i dzieci są wskazywani w podobnym stopniu niezależnie od 
wieku badanych, natomiast organizacje charytatywne są znacznie częściej wybierane przez osoby w wieku 55+. Na lokalne 
społeczności stawiają częściej osoby w wieku 19-44 lata, a na młodych ludzi - najmłodsi respondenci. Organizacje 
charytatywne promujące bankowość społeczną przemówią skuteczniej do mieszkańców zarówno największych miast, jak  
i wsi, natomiast osoby zamieszkujące małe miejscowości postawiły na lokalne społeczności i uzdolnione dzieci, zapewne ze 
względu na mniejszą anonimowość w takich lokalizacjach, a więc łatwiejszą identyfikację beneficjenta.  
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Wykres 23: Kto według Ciebie najlepiej zakomunikuje możliwości "bankowości społecznej”?, 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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przedstawiciele lokalnej społeczności, np. osiedla zbierający środki na nowy plac zabaw dla dzieci
zdolne dziecko, które dzięki wsparciu w ramach bankowości społecznej otrzymało profesjonalny zestaw do gry w piłkę nożną
dziecięce/młodzieżowe kluby np. sportowe, taneczne
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Liderzy bankowości społecznej

Bank, który zdaniem konsumentów jako pierwszy wdroży w Polsce ideę bankowości społecznej, to dla badanych PKO BP oraz 
Alior Bank (wskazywane odpowiednio przez 14% badanych). PKO BP jest najczęściej wskazywany przez osoby starsze (45-54 
lat), natomiast Alior Bank przez osoby miedzy 19 a 24 rokiem życia. Na kolejnych pozycjach znalazły się banki BGŻ BNP 
Paribas oraz mBank ze wskazaniami 11% badanych, a także BPH, BOŚ Bank i BZ WBK. 

52



BANKOWOŚĆ  SPOŁECZNA  |  RAPORT 2017

P
Y

T
A

N
IE

 D
O

 E
K

S
P

E
R

T
A

Czy zna Pani/Pan jakieś przykłady rozwiązań bankowości 
społecznej? Jakie?

Social banking to pojęcie, które w praktyce przybierało postać wielu różnych narzędzi.  
W 2013 roku określeniem tym mogliśmy tłumaczyć zwykłą możliwość realizacji 
przelewów bankowych do znajomych na Facebooku (bez znajomości ich numeru konta). 
Jak widzimy w przypadku HAIZ - może to być równie dobrze aplikacja mobilna, 
zbudowana w oparciu o koncepcję czatu, znanego nam z Messengera. Mogą to być także 
o wiele bardziej rewolucyjne rozwiązania, jak np. aplikacja facebookowa GTBank Social 
Banking od nigeryjskiego GTBank. Aplikacja ta nie tyle wykorzystuje elementy 
społecznościowe, ale wręcz integruje bank z Facebookiem. Można w niej otworzyć 
rachunek bankowy, sprawdzić stan konta i realizować przelewy (nie tylko do znajomych  
z Facebooka). Jeszcze innymi przykładami bankowości społecznej mogą być bankowe 
boty w Messengerze (lub innych komunikatorach mobilnych). Pierwszy z tego typu 
rozwiązaniem był Absa Bank, południowo afrykańska filia Barclays Bank, który w 2016 
roku umożliwił dokonywanie transakcji poprzez Facebook Messenger, z wykorzystaniem 
funkcjonalności ChatBanking. Usługa ta umożliwiała sprawdzenie stanu konta, pobranie 
wyciągu, kupienie elektryczności w formacie prepaid, doładowanie telefonu, dokonanie 
przelewu. Już w tych kilku przykładów wynika, że pojęcie social banking jest… albo bardzo 
pojemne albo jeszcze niedoprecyzowane i dopiero najbliższe lata pokażą, które 
rozwiązanie najszybciej zaadaptuje się wśród klientów. Moim zdaniem będzie to takie 
rozwiązanie, które w niewymuszony sposób wpisze się naturalnie w ich sposób interakcji  
z zarówno rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, jak i urządzeniami i technologiami, z których 
na co dzień korzystają.
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Jednym z rozwiązań, które zamierza zagospodarować ten rynek w Polsce jest aplikacja 
Haiz, która korzysta z produktów finansowych oferowanych przez Alior Bank. Jeżeli 
chodzi o bardziej egzotyczne kierunki to byłaby to aplikacja Liv., którą w UAE rozwija 
Bank Emirates NBD

Monika Mikowska 
CEO agencji Mobee Dick 

autorka bloga jestem.mobi

Tomasz Jakubczyk 
Director - Fintech Partnerships 

Alior Bank
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Jakie korzyści bankowi może przynieść zaangażowanie się  
w obszar bankowości społecznej?

Banki stoją w obliczu zmiany kanałów dostępu do rynku, oferty produktowej i sposobu 
komunikacji z klientem, a w konsekwencji zmiany modeli biznesowych. Powrót do dobrych 
praktyk z człowiekiem, a nie klientem po drugiej stronie, to absolutny punkt wyjścia - to 
po pierwsze. Po drugie - w ostatnich latach mamy do czynienia z wyraźną erozją 
reputacji do sektora bankowego. Tego typu podejście może bankowi pomóc  
w odzyskaniu zaufania społecznego.
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Bankowość społeczna to bankowość, w której bardziej równomiernie rozłożą się korzyści 
na linii: bank, jego klienci i społeczeństwo. O podobne efekty chodziło w bankowości 
spółdzielczej, jednakże zbyt wysokie koszty funkcjonowania banków w starym, fizycznym 
modelu sprawiały, że niewiele zysku zostawało dla klientów banków spółdzielczych. 
Myślę, że nowe technologie - takie jak chociażby Artificial Intelligence, czy blockchain - 
sprawią, że bankowość będzie mogła działać na 1/4, może nawet 1/5 swoich obecnych 
kosztów. Podkreślam, że mówię o usłudze bankowej, niekoniecznie o bankach, które 
działają w drogim modelu, również ze względu na ciężkie regulacje. Myślę, że dla 
klientów zmieni się wszystko - od identyfikacji i zakładania rachunku, aż po analizę 
kredytową i usługi zarządzania aktywami. Będzie o wiele przyjaźniej, transparentnie  
i taniej - krótko mówiąc więcej wartości za niższą cenę. To z pewnością zbliży 
„operatorów” do konsumentów. Choć dziś trudno przewidywać czy tymi operatorami za 
lat 15 dalej będą banki, czy też fintechy. 

Mniejsze koszty działania, mniejsze koszty marketingu, mniejsza liczba fraudów. Bank 
postrzegany jako partner i niezbędne narzędzie, przestaje być wrogą instytucją, a 
zaczyna być czymś co nam pomaga.

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Agnieszka Kogucka 
CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGER odpalprojekt.pl

Wojciech Sass 
Chief Executive Officer  

Nationale-Nederlanden
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Jednym z aspektów bankowości społecznej jest tzn. social ledning zwany także P2P 
lending. W swym założeniu ten model  może wspierać podmioty gospodarcze, 
przedsiębiorców, którzy nie są wstanie uzyskać finansowania z tradycyjnych źródeł  
z uwagi na ograniczony scoring kredytowy wynikający z krótszej historii prowadzenia 
biznesu, specyficznej branży lub wczesnego stadium budowania koncepcji biznesowej. 
Nawet gdyby bank chciał towarzyszyć tym przedsiębiorcom w budowie własnego 
biznesu, bardzo często nie jest na wczesnym etapie zaoferować im finansowego 
wsparcia – banki musi kierować się własnym modelami scoringowymi oraz założeniami 
ROE/dochodowości. Wsparcie zewnętrznych platform P2P lending umożliwia budowanie 
relacji z klientem jednocześnie ograniczając ryzyka własne.  

Dla zewnętrznych podmiotów oznacza to możliwość zaoferowania własnych rozwiązań  
(w kooperacji z bankiem), opartych na innowacyjnych platformach i bardziej 
dostosowanym do klienta zewnętrznego obszarze UX/UI. Ten obszar ma za sobą dość 
dynamiczny rozwój szczególnie na rynku US .
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Tomasz Jakubczyk 
Director - Fintech Partnerships 

Alior Bank

Jakie korzyści bankowi może przynieść zaangażowanie się  
w obszar bankowości społecznej?
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APLIKACJA HAIZ OKIEM MŁODEGO UŻYTKOWNIKA 

Business Case

HAIZ to aplikacja mobilna i jednocześnie sposób na łatwe rozliczenia, szybkie zakupy i płatności oraz bezpieczne pieniądze. 
Finansei znajomi zawsze pod ręką! Bezpośredni dostęp do pieniędzy i chatu. W szybki i bezpieczny sposób można wymieniać 
się gotówką, płacić za zakupy przy pomocy smartfona, Wirtualny asystent Zuza udziela użytkownikom informacji na temat 
finansów i oszczędzania. 
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Wiktor
12 lat 

uczeń 7 klasy

Zuza 
konsultant  

HAIZ

Cześć! Powiedz coś o sobie :)

Aplikacja Haiz podoba mi się, jest fajna i ma 
fajne ikonki.

Jak Ci się podoba aplikacja 
HAIZ? (kolory, grafika itp.) 

Pokazała mi mama i korzystam bo mama 
przelewa mi pieniądze szybko. 

Dlaczego zacząłeś korzystać  
z aplikacji HAIZ? Kto Ci ją pokazał?

Na razie nie mam znajomych oprócz mamy, 
ale chciałbym zaprosić swoich kolegów, wtedy 
łatwiej byłoby nam rozliczać np. różne składki.

Czy masz znajomych w aplikacji 
HAIZ? Z kim się kontaktujesz 
poprzez aplikację?

Dostaję kieszonkowe :) Do czego wykorzystujesz aplikację 
HAIZ? (dostajesz kieszonkowe? 
hodujesz drzewko oszczędności?) 

Nie wiem, może byłoby fajnie jakoś zrobić, aby 
więcej moich znajomych bez otwierania konta 
przez rodziców mogło korzystać z HAIZ.

Może masz jakiś pomysł co 
dodałbyś do aplikacji? Może 
byś coś zmienił? :) 

Mam na imię Wiktor, mam 12 lat i chodzę do 7 klasy.  
W wolnym czasie gram w piłkę nożną.
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Rozmowa z Mariolą Gromadzik, Prezes 
Zarządu HAIZ GO S.A

HAIZ GO S.A. to polski fintech, który bazując na otoczeniu biznesowym, technologii oraz 
partnerskiej współpracy z Alior Bankiem, Euronetem i innymi partnerami wprowadza 
nową jakość w obszarze aplikacji bankowych, tworząc narzędzie do intuicyjnej 
bankowości społecznej, dzięki któremu każdy użytkownik może zarządzać własną 
społecznością finansową.  

Aplikacja HAIZ to nowatorskie rozwiązanie łączące funkcje komunikatora z usługami 
bankowości mobilnej. Pozwala w prosty, intuicyjny sposób wymieniać środki finansowe 
między użytkownikami, tworzyć zbiórki grupowe na wspólne cele oraz utrzymywać 
równocześnie stały kontakt ze znajomymi i bliskimi za pomocą czatu. Dzięki temu można 
w każdej chwili bezpośrednio w oknie rozmowy przesłać pieniądze na wspólny wydatek 
np. wyjście na pizzę, bądź w kilka sekund otrzymać kieszonkowe, czy doładować telefon. 

Aplikacja HAIZ posiada również rozbudowany marketpalce, w którym mobilnie 
udostępniono płatne kupony prezentowe partnerów HAIZ m.in. Netfilx, Google Play, 
PlayStation, Nintendo, Spotify, Xbox, Lego Games, Ubera, a od grudnia również McAfee.  

Staramy się być pionierem nowoczesnej bankowości, co potwierdzają nagrody  
i wyróżnienia dla aplikacji w międzynarodowych konkursach, których jury doceniło HAIZ 
za nowatorską formułę komunikatora finansowego umożliwiającego obsługę rozliczeń  
i transakcji, możliwość korzystania z konta bieżącego bez względu na wiek, przy 
jednoczesnej kontroli rodziców oraz pionierską platformę m-commerce. HAIZ doceniany 
był również za społeczny aspekt rozwiązania, które pozwala tworzyć i rozwijać finansowe 
społeczności.
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Czym jest HAIZ?

Skąd pomysł na taką 
aplikację / takie 
rozwiązanie?

HAIZ jako aplikacja przeszedł długą drogę i nadal się rozwija, ale od samego początku 
ideą, która za nim stała była bankowość społeczna i umożliwienie konsumentom 
zarządzania relacjami finansowymi z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Kolejnym krokiem 
było włączenie do aplikacji platformy m-commerce i zaproponowanie naszym 
użytkownikom dedykowanej dla nich oferty, która powstaje we współpracy z partnerami 
HAIZ GO S.A oraz zintegrowanie podstawowych płatności użytkownika w jednym 
miejscu. Z mojej perspektywy jedną z ważniejszych funkcjonalności HAIZ są zbiórki 
grupowe, które można tworzyć w obrębie swojej społeczności finansowej. Dzięki naszej 
aplikacji w łatwy sposób wykorzystujący funkcję czatu, można zbierać wspólnie pieniądze 
na określone cele, takie jak np. wyjazdy ze znajomymi, wspólne imprezy, prezenty na 
wybrane okazje. Ta funkcjonalność sprawdza się również w społecznościach, które do tej 
pory prowadziły zbiórki gotówki, co nie zawsze jest skuteczne, zwłaszcza przy częstych 
zbiórkach małych kwot, a to przecież dość częste w lokalnych społecznościach, które 
tworzą np. zbiórki klasowe, zbiórki wśród sąsiadów, etc. 
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Jakie są główne atuty 
aplikacji? Do czego 
przede wszystkim 
warto ją wykorzystać?

Czy możesz zdradzić 
jakie macie plany na 
rozwój aplikacji  
w najbliższym czasie?  
Co dalej?

Kto jest grupą 
docelową rozwiązania? 
Kto już korzysta  
z aplikacji?

Nie ma jednej, zamkniętej grupy docelowej, ponieważ HAIZ jest rozwiązaniem dla 
wszystkich, którzy chcą rozliczać się w łatwy sposób w obrębie swojej społeczności 
finansowej. HAIZ to aplikacja społecznościowa, czyli można właściwie porównać ją do 
finansowego Facebook’a, dlatego w naturalny sposób łatwiej będzie korzystać z niej 
osobom, które sprawnie poruszają się w świecie social mediów. HAIZ będzie również 
narzędziem pierwszego wyboru dla osób, które na co dzień korzystają z aplikacji 
mobilnych, jak również z aplikacji o podobnym modelu społecznościowym, takich jak 
UBER lub AirBnB, dlatego można zaryzykować, że największą grupą docelową aplikacji 
są młodzi użytkownicy.  Pamiętajmy jednak, że rozwiązanie jest stworzone dla 
społeczności finansowych, takich jak np. rodzina, a korzystać z niego mogą wszystkie jej 
pokolenia, bo każde znajdzie dla siebie najlepsze funkcjonalności i najlepszy sposób 
korzystania z nich. Jedną z ciekawszych relacji, które są możliwe dzięki naszemu 
rozwiązaniu jest relacja finansowa pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, w której ważną rolę 
odgrywa edukacja finansowa i subtelny nadzór rodzica nad budżetem wydawanym 
przez dziecko.

HAIZ jest aplikacją przeznaczoną dla najbardziej wymagających technologicznie 
klientów, którzy oczekują doskonałości cyfrowej i unikatowości. Głównym celem naszej 
platformy jest pomaganie ludziom w tworzeniu społeczności finansowych, czyli coś, na 
co zwrócono uwagę w międzynarodowych konkursach i za co dostawaliśmy nagrody  
i wyróżnienia. HAIZ idealnie odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności, takich jak np. 
rodzina czy grupa przyjaciół. Dzięki korzystaniu z niej mają uproszczony sposób 
rozliczania się pomiędzy członkami społeczności, jak również wspólnego zbierania 
pieniędzy na określone cele poprzez zbiórki grupowe. W naszej aplikacji ważną rolę 
odgrywa również marketplace, który w chwili obecnej ma do zaoferowania naszym 
użytkownikom dedykowane dla nich produkty, a w przyszłości pozwoli im również 
zarabiać poprzez wystawanie swoich produktów lub polecanie produktów członkom 
swojej społeczności finansowej. HAIZ dba również o aspekt społeczny, nie tylko poprzez 
pomoc w tworzeniu społeczności finansowych, ale rozwijając takie funkcjonalności  
w aplikacji jak crowdfunding, który pomoże realizować cele społeczności finansowych lub 
partnerów HAIZ, w tym organizacji NGO. 

Pracujemy nad ulepszeniem funkcjonalności HAIZ w obszarze bankowości społecznej  
i relacji pomiędzy członkami społeczności finansowych. Takim krokiem było między innymi 
uruchomienie zbiórek grupowych z wykorzystaniem czatu grupowego, dzięki którym 
członkowie zaproszeni do zbiórki mogą nie tylko szybko i bez dodatkowych formalności 
przesyłać środki finansowe na wskazany cel, ale również obserwować poziom zebranych 
funduszy, jednocześnie prowadząc grupową konwersacje, zupełnie tak samo jak za 
pomocą Messenger’a Faccbook’a.  

Pracujemy też nad wprowadzeniem funkcjonalności, które pozwolą zarabiać członkom 
społeczności oraz systematycznie rozwijamy nasz marketplace.  

Tak, jak wspominałam HAIZ w przyszłości ma być integratorem podstawowych płatności 
użytkowników, takich jak np. opłaty za prąd, gaz lub ubezpieczenie. W pierwszej kolejności 
będą to płatności związane z takimi obszarami jak rodzina, dom, czy samochód.  

Ważnym krokiem dla nas było również wprowadzenie możliwości crowdfundingu  
z wykorzystaniem aplikacji i jest to obszar, który również będziemy rozwijać  
w przyszłości. 
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Jakie korzyści różnym niebankowym podmiotom może przynieść 
przyłączenie się do systemu bankowości społecznej?  
Kto powinien skorzystać z tej szansy? 

Mówimy o dialogu i współpracy. Miejsce jest dla wszystkich, jednakże naturalnymi 
partnerami są podmioty działające w obszarze sharing economy i wszelkie organizacje 
społeczne. A korzyści? Wspólny, szeroki dostęp do rynku, prostota i efektywność 
gospodarowania.

59

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Smart dzieci

Ponad połowa rodziców (57%) deklaruje, że ich dziecko posiada smartfon. Co ciekawe, 
1/4 dzieci otrzymała smartfona w wieku poniżej 7 lat. Dzieci, które otrzymują smartfona 
powyżej 18 roku życia pochodzą już w zasadzie głównie ze wsi oraz mniejszych 
miejscowości. 
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Wykres 24: Czy Twoje dziecko/dzieci posiada smartfona?  
Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

57%43%

nie tak

Wykres 25: W jakim wieku Twoje dziecko/dzieci dostało/y smartfona? 
Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

<5 lat

5-7 lat

8-10 lat

11-13 lat

14-16 lat

17-18 lat

>18 lat 16%

10%

14%

13%

22%

15%

10%

1/4 dzieci otrzymała 
smartfona w wieku 

poniżej 7 lat 
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Kieszonkowe

Nieco ponad połowa dzieci otrzymuje kieszonkowe. Można powiedzieć - tylko połowa. Są 
to przede wszystkim dzieci miedzy 13 a 17 rokiem życia (86%) oraz 8 a 12 rokiem życia 
(79%). Najczęściej jest to kieszonkowe miesięczne (37%), a następnie tygodniowe (34%). 
Raz na tydzień środki od rodziców otrzymuje co dwunaste dziecko. 
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Wykres 27: W jakim okresie? 
Bankowość społeczna., N=307, posiadający dzieci

21%37%34%8%

dzienne tygodniowe miesięczne inne

52% rodziców  
przekazuje 

kieszonkowe swoim 
dzieciom

Wykres 26: Czy Twoje dziecko otrzymuje kieszonkowe? 
Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

TAK 52%

NIE 48%
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Co 3 dziecko otrzymuje kieszonkowe w kwocie poniżej 10 zł, a co piąte 20-30 zł. Najczęściej 
te najmniejsze kwoty dawane są przez rodziców przekazujących kieszonkowe codziennie - 
44% dzieci w tej grupie  otrzymuje 10 zł, a 37% 10-20 zł. Miesięcznie przekazywane 
kieszonkowe to oczywiście większe kwoty. Wśród dzieci dofinansowywanych co miesiąc 
najwięcej otrzymuje 50-70 zł (26%) i 20-50 zł (25%). Przelewem na konto rodzice 
przesyłają przeważnie większe kwoty, powyżej 100 zł. 
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Wykres 29: W jakiej kwocie?  
Bankowość społeczna,  N=307, posiadający dzieci

9%8%16%16%18%33%

< 10 zł
10-20 zł
20-50 zł
50-70 zł
70-100 zł
> 100 zł

Wykres 28: W jaki sposób dziecko otrzymuje 
kieszonkowe? 

Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

8%

20%

71%

w gotówce przelewem na konto inne

Najczęstsza kwota 
kieszonkowego  

to 10 zł
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Oszczędzanie

57% rodziców deklaruje, że ich dziecko oszczędza pieniądze. Na co? Przede wszystkim 
na gry (36%) oraz elektronikę (27%). Na zabawki pieniądze odkładają przeważnie dzieci  
w wieku 3-7 lat, natomiast na ubrania nastolatkowie w wieku 13-17 lat. Co ciekawe, co 
czwarty rodzic nie wie, na co jego dziecko oszczędza pieniądze.
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Wykres 30: Czy Twoje dziecko oszczędza?  
Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

57%43%

nie tak

Wykres 31: Na co dziecko oszczędza? 
Bankowość społeczna, N=171, posiadający dzieci, które oszczędzają

gry

elektronika

zabawki

książki

ubrania

wyjazd

kosmetyki

nie wiem na co oszczędza 26%

6%

7%

11%

14%

22%

27%

36%

57% rodziców 
deklaruje,  

że ich dziecko 
oszczędza pieniądze



BANKOWOŚĆ  SPOŁECZNA  |  RAPORT 2017

Wydatki dzieci

Ponad połowa rodziców (51%) nie sprawuje kontroli nad wydatkami swojego dziecka. Co 
ciekawe, 81% rodziców, którzy z różnych powodów nie kontrolują, na co ich dzieci wydają 
pieniądze i tak nie chce tego robić. Może być to spowodowane tym, że najczęściej dzieci 
otrzymują kieszonkowe w mniejszych kwotach i rodzice nie odczuwają potrzeby 
kontrolowania ich wydatków. Najbardziej zainteresowani kontrolą dziecięcych wydatków są 
rodzice posiadający jedno dziecko.
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Wykres 33: Czy chciał(a)byś mieć kontrolę nad wydatkami swojego dziecka? 
Bankowość społeczna, N=140, posiadający dzieci i nie kontrolujący ich wydatków

19%81%

nie tak

Ponad połowa 
rodziców nie 

sprawuje kontroli 
nad wydatkami 

swoich dzieci
Wykres 32: Czy kontrolujesz wydatki swojego dziecka? 

Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

49% 
TAK

51% 
NIE
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Kontrola wydatków dzieci

Osoby posiadające dzieci dostrzegają rozwiązania, które mogłyby wspomóc kontrolę 
wydatków ich potomstwa. Jest to przede wszystkim ustalenie limitów na karcie (43%). Co 
ciekawe, co trzeci rodzic chciałby mieć aplikację mobilną, która mogłaby monitorować 
operacje finansowe dzieci. Szczególnie dotyczy to rodziców mających piątkę i więcej dzieci 
lub jedno dziecko. Dodatkowo ponad 100 badanych rodziców podzieliło się z nami również 
pomysłami na temat funkcjonalności, które mogłyby wspomóc kontrolę wydatków dzieci. 
Dotyczą one przede wszystkim dziennych limitów, stałych powiadomień o wypłatach, czy 
potwierdzeń płatności przez rodzica. 
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Wykres 34: Co mogłoby wspomóc kontrolę wydatków Twojego dziecka? 
Bankowość społeczna, N=307, posiadający dzieci

23%

30%

33%

43%

ustalenie limitów na karcie
aplikacja mobilna kontrolująca wydatki dziecka
powiadomienia o wypłatach/płatnościach
możliwość płatności do określonej kwoty

Co 3 rodzic twierdzi, że 
aplikacja mobilna 

mogłaby wspomóc 
kontrolę wydatków 

dzieci
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Edukacja w zakresie wiedzy 
ekonomicznej

60% badanych jest zdania, że dzieci powinny być edukowane w zakresie wiedzy ekonomicznej. Wśród osób bezdzietnych ten 
odsetek wyniósł 50%, a wśród rodziców 81%. Za edukacją dzieci głosują w równym stopniu kobiety i mężczyźni, niezależnie czy 
są rodzicami czy nie. Większe różnice zobaczymy, gdy weźmiemy pod uwagę wiek badanych. Można powiedzieć, że im 
młodsza osoba, tym częściej wskazuje na konieczność edukacji, ale z wyjątkiem grupy 55+ odsetki będących za edukacją nie 
spadają poniżej 52%. Natomiast w przypadku najstarszych konsumentów tylko 34% uważa, że dzieci trzeba edukować  
z zakresu finansów i ekonomii. Pod względem lokalizacji badanych, najwięcej zwolenników edukacja ma wśród osób 
zamieszkujących miasta z powyżej 500 tys. mieszkańców. Najczęściej wskazywany wiek, od jakiego dzieci powinny być 
nauczane wiedzy ekonomicznej to 12-14 lat.
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Wykres 35: Czy dzieci powinny być edukowane w zakresie  
wiedzy ekonomicznej? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci

60%

40%

nie tak

10 zł + 3 x 30 zł …
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Czy według Pani/Pana Polacy edukują swoje dzieci w kwestiach 
ekonomicznych, a w szczególności finansowych? 

Coraz częściej tak. Mądrość narodu w przysłowiach zapisana. Mądry Polak po szkodzie - 
pokolenia BB i X, które budowały polską gospodarkę po transformacji systemowej 
doświadczyły już czym jest kryzys, zrozumiały że nic nie trwa wiecznie, zaliczyły upadki. 
Naturalna refleksja to „transfer” tych doświadczeń i refleksji na młode pokolenia Polaków, 
by przestrzec przed popełnianiem tych samych błędów z pokolenia na pokolenie. W tym 
obszarze dostrzegam naprawdę duże zainteresowanie i szereg prowadzonych działań. 
Jednakże by skutecznie przenieść wiedzę ważny jest język komunikacji, zrozumiały przez 
młode pokolenia. Bardzo nie lubię stwierdzenia „edukacja finansowa”, które kojarzy mi się 
z budowaniem w świadomości młodego człowieka, dlaczego będzie miał kupić kolejną 
polisę z funduszem inwestycyjnym. 

69

Edukacja finansowa dzieci przez rodziców, podobnie jak procesy wychowania czy innej 
edukacji sektorowej (np. seksualnej), jest w naszym kraju w praktyce znikoma. Po pierwsze 
nie ma takiej tradycji w kraju z dominującą  tradycją katolicką (w przeciwieństwie do 
tradycji protestanckiej), a po drugie w kraju o bardzo krótkim doświadczeniu gospodarki 
kapitalistycznej i długiej tradycji gospodarki feudalnej i szlacheckiej. A oczekiwanie, że taką 
edukacją powinna się zajmować szkoła, jest nierealizowane. 

Polacy, pytani odpowiadają, że edukacja finansowa jest bardzo ważna. Jak wynika  
z badań, 88% Polaków uważa, że istotne jest edukowanie dzieci w zakresie finansów. 
Jednak pomimo tego powszechnego przekonania o dużym znaczeniu edukacji finansowej 
dzieci, dorośli zbyt mało czasu i uwagi poświęcają wprowadzaniu swoich pociech w świat 
pieniędzy. Niestety, zaledwie 1/3 z nas robi to świadomie. Bardzo często przekazujemy 
dzieciom złe nawyki finansowe zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Dodatkowo często 
niechęć do przekazywania wiedzy finansowej dzieciom bierze się z tego, że rodzice nie 
mają pomysłu jak to robić, brakuje im czasu, nie wiedzą, jak rozmawiać ze swoimi 
pociechami na tak poważne tematy, które na pozór wydają się zupełnie nieciekawe.

Prowadzimy na Uczelni Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, gdzie przekazujemy wiedzę 
ekonomiczną, wskazując na jej praktyczne zastosowanie Z badań prowadzonych  
w ramach tej inicjatywy wynika, iż źródłem wiedzy ekonomicznej wśród dzieci najczęściej 
są pozaszkolne projekty edukacyjne. Rodzice również tłumaczą dzieciom wybrane 
zagadnienia ekonomiczne, wyjaśniają zjawiska i procesy, z jakimi spotykają się na co dzień. 
Nie jest to jednak częsta i systematyczna praktyka. Dorośli nierzadko sami padają ofiarą 
nieznajomości zagadnień finansowych. Dlatego bardzo budują nas pierwsze reakcje po 
spotkaniach, kiedy dzieci żywo relacjonują przebieg zajęć i dopytują rodziców, czego 
ciekawego dowiedzieli się na swoim warsztacie (taką przyjęliśmy formułę – równoległych 
zajęć dla dzieci i rodziców). Zajęcia inspirują do inicjowania dyskusji w domu a to pierwszy 
krok w kierunku świadomych i trafnych decyzji o charakterze ekonomicznym czy 
finansowym.

Sławomir Cieśliński 
Właściciel, Medien Service

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Katarzyna  
Prus-Malinowska  

dyrektor bankowości 
 mobilnej i internetowej  

w Banku Zachodnim WBK  

Małgorzata  
Skweres-Kuchta 

dr na Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
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W jakim wieku edukacja ekonomiczna / finansowa dzieci 
powinna się rozpocząć?

Okres między 5 i 10 rokiem życia to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka. Tak 
naprawdę proces edukacyjny rozpoczynamy dając dziecku pierwsze pieniądze, pierwszą 
skarbonkę. Na tym etapie życia ważna jest sensoryka i narzędzia połączone  
z komunikacją z dzieckiem w sposób, jaki ono ma zaszczepione w DNA. Dziecko „dotyka”  
i uczy się pieniądza, ma narzędzie do jego gromadzenia i przechowywania, a informacje 
na temat jego funkcji, wartości i zasad obowiązujących w świecie może pozyskiwać od 
rodziców, jak również z dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych. Nauka 
oszczędzania to nie tylko pomysł na gromadzenie pieniędzy, ale również pokazanie 
źródeł i możliwości ich zarabiania, a przede wszystkim zbudowanie w świadomości 
dziecka czym są potrzeby, a czym zachcianki. Bardzo ważne jest stworzenie dziecku 
możliwości mądrego ich wydawania. Sensoryka, narzędzia i komunikacja to nie wszystko. 
To, co jest dla skuteczności edukacji najbardziej istotne, to również współpraca  
i zaangażowanie w proces świadomych nauczycieli i rodziców. Kolejność jeśli chodzi  
o bodźce jest taka - moneta, skarbonka, a później karta bankowa. Z mojej perspektywy 
najgorszym jest nie rozumiejącemu (czującemu) pieniądza dziecku wkładanie do ręki 
karty bankowej.

70

Edukacja ekonomiczna powinna się zaczynać już od etapu nawet w przedziale 3 do 6  lat  
i być kontynuowana co najmniej do ok. 20-25  roku życia, czyli wchodzenia młodych ludzi 
w samodzielność (zakładanie własnych rodzin). W przeciwnym razie ludzie ci na 
określonych etapach swego dorastania będą narażeni na popełnianie określonych 
błędów i ponoszenie ich np. finansowych konsekwencji. Zinstytucjonalizowana edukacja 
finansowa/ekonomiczna/gospodarcza powinna być prowadzona w sposób planowy  
i zorganizowany przede wszystkim przez administrację centralną (resort edukacji) oraz 
administrację samorządową, głównie ze środków budżetowych. Wspomaganie dla tych 
środków mogą na zasadzie extra dopłat deklarować instytucje finansowe, lub one same 
mogą realizować tego rodzaju zadania edukacyjne w ramach swoich organizacji i w ciężar 
własnych kosztów. Albowiem wykształcony klient to dla banku lub podobnej firmy dobry 
klient, czy to w rozumieniu opłacalny do obsługi, ale i odpowiedzialny w swoich 
zachowaniach np. w zakresie bezpieczeństwa realizowanych transakcji. 

Sławomir Cieśliński 
Właściciel, Medien Service

Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Naukę spraw związanych z ekonomią i z finansami warto rozpocząć jak najwcześniej, już 
wtedy, gdy dziecko zaczyna mówić. Z przedszkolakiem można bawić się w różnego 
rodzaju gry i zabawy, a przy okazji uczyć, do czego służą pieniądze i jak z nich właściwie 
korzystać. Dzieci starsze powinny wiedzieć czym są pieniądze, jak oszczędzać oraz, że 
trzeba spłacać pożyczoną kwotę kredytu wraz odsetkami. Dlatego nasze projekty  
z zakresu edukacji finansowej kierujemy do różnych grup wiekowych i tak np. nasz portal 
edukacyjny Finasiaki to miejsce gdzie rodzice już trzyletnich dzieci znajdą porady  
i zabawy z zakresu edukacji finansowej. Z kolei nasi bankowi wolontariusze chętnie dzielą 
się swoją wiedzą – prowadzą lekcje szkołach podstawowych i liceach. Z perspektywy 
bankowości internetowej i mobilnej szczególnie ważna jest także edukacja z zakresu 
bezpieczeństwa. Wiemy, że młode pokolenie z niesamowitą łatwością przyswaja nowe 
technologie, choć nie zawsze jest to zbieżne z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. 
Dlatego stawiamy na edukację w przyjaznej formule interaktywnych warsztatów. Stąd 
też pomysł na projekt „Dwie strony sieci”. To lekcje dla gimnazjalistów o bezpieczeństwie, 
które prowadzimy przy ścisłej współpracy z Fundacją BZ WBK, Multikinem i Wielkopolską 
Komendą Policji. 

.
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Właściwe postawy i racjonalne zachowania należy kształtować jak najwcześniej, 
wplatając je po prostu w wychowanie dziecka. Taki naturalny proces przekazywania 
wiedzy nie będzie dodatkowym obciążeniem a zdecydowanie podniesie dojrzałość 
ekonomiczną dzieci w wieku późniejszym. Dopasowując treści i formę ich przekazania do 
wieku odbiorców można z powodzeniem zajęcia o zabarwieniu ekonomicznym realizować 
już w przedszkolu. Co więcej, kształtowanie kreatywności w połączeniu z budowaniem 
dojrzałości ekonomicznej już na wczesnym etapie szkolnym pozwala rozwijać przyszłych 
pracowników wiedzy – jak podkreślają Jim Collins i Jerry Porras (Wizjonerskie 
organizacje, 2008)– zdolnych „budować zegary, zamiast biernie odczytywać czas”.

W jakim wieku edukacja ekonomiczna / finansowa dzieci 
powinna się rozpocząć?

Katarzyna  
Prus-Malinowska  

dyrektor bankowości 
 mobilnej i internetowej  

w Banku Zachodnim WBK  

Małgorzata  
Skweres-Kuchta 

dr na Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
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Wpływ na edukację ekonomiczną 
dzieci

Mimo niezbyt dużego poparcia dla edukacji ekonomicznej dzieci (60%), Polacy są zdania, że jeśli już, to największy wpływ na 
taką edukację dzieci mają rodzice. Tego zdania jest 40 % internautów, w szczególności kobiet. Drugim najczęściej 
wskazywanym źródłem wiedzy ekonomicznej jest szkoła (30% wskazań). Według badanych znacznie mniejszą rolę odgrywa tu 
otoczenie (11%), czy instytucje finansowe (7%). Zaledwie 6% internautów wskazuje, że środki masowego przekazu mają 
największy wpływ na poszerzenie wiedzy ekonomicznej dzieci. Warto jednak podkreślić, że wiele osób było za tym, aby  
w ramach wspierania inicjatyw prospołecznych banki angażowały się właśnie w edukację. Być może jest to spory potencjał do 
wykorzystania przez instytucje finansowe.
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Wykres 36: Kto Twoim zdaniem ma największy wpływ na edukację ekonomiczną dzieci? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

6%
6%

7%

11%

30%

40%

rodzice szkoła
otoczenie instytucje finansowe
media masowe Internet
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Przekazywanie wiedzy dzieciom

74% rodziców przekazuje wiedzę ekonomiczną swoim dzieciom. Są to przede wszystkim mieszkańcy dużych i średnich miast. 
Co ciekawe, wiedzę ekonomiczną częściej przekazują ojcowie, niż matki (79%, +12 p.p.) Główny powód, dla którego rodzice nie 
przekazują tego rodzaju wiedzy swoim dzieciom to przeświadczenie, że nauczą się tego same (28%). Co ciekawe, jest to 
argument wskazywany najczęściej przez rodziców mieszkających w miastach >500 tys. mieszkańców (75%). Co czwarty rodzic 
uważa, że dzieci wiedzę ekonomiczną mogą nabyć w szkole. Na to liczą głównie badani mieszkający na wsi (46%). Co 5 rodzic 
po prostu nie potrafi tego rodzaju wiedzy przekazać.
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Wykres 37: Czy przekazujesz wiedzę ekonomiczną swojemu dziecku/dzieciom? 
Bankowość społeczna N=307, posiadający dzieci

74%26%

nie tak

Wykres 38: Dlaczego nie przekazujesz wiedzy ekonomicznej swojemu dziecku/dzieciom? 
Bankowość społeczna N=89, posiadający dzieci i nie przekazujący im wiedzy ekonomicznej

nauczą się tego same

nauczą się tego w szkole

nie potrafię im tego przekazać

nie wiem w jaki sposób ich tego nauczyć

nie interesuje je tego typu wiedza

inne 10%

10%

13%

21%

25%

28%
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Kto powinien edukować dzieci i młodzież odnośnie finansów? 
(rodzice, szkoła…?)

Za wychowanie dzieci odpowiedzialni są rodzice i to oni powinni mieć rolę dominującą  
w tym procesie. Szkoły również powinny wprowadzić edukację ekonomiczną. Słuchając 
komunikatów wysyłanych przez obecny rząd, jestem przekonany że bardzo szybko to 
nastąpi.
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Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ

Nie przypisywałabym roli edukatora tylko jednej grupie, w tej materii bowiem warto 
współdziałać. Stąd do udziału w swoich projektach zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, 
prowadzimy również zajęcia dla rodziców oraz opiekunów, współpracujemy też  
z pedagogami w szkołach. Takie podejście pozwala poszerzać wiedzę wszystkich 
zaangażowanych stron i zdobywać cenne doświadczenie dydaktyczne, które można 
następnie wykorzystać na każdym poziomie edukacji. Badania, które przeprowadziliśmy 
wśród małoletnich „studentów” uczestniczących w programie edukacji ekonomicznej  
w województwie zachodniopomorskim w roku 2016 pokazały, iż dzieci kojarzą wiele pojęć 
z tej dziedziny, aczkolwiek nie zawsze umieją precyzyjnie je zdefiniować i użyć we 
właściwym kontekście. Najbliższe są im zagadnienia związane z pieniądzem, są też one 
bardzo racjonalne w gospodarowaniu posiadanymi zasobami finansowymi a prawie 
wszystkie zarządzają własnym kieszonkowym. Większość z dzieci wykazuje postawy 
proprzedsiebiorcze, a poszerzanie wiedzy ekonomicznej uważa za czynnik sukcesu  
w przyszłości.  Swoją drogą, rosnące w siłę uniwersytety dziecięce oceniam jako ważne 
ogniwo w ścieżce edukacyjnej, ponieważ dzieci uczestnicząc w zajęciach nie tylko 
poszerzają wiedzę, „dotykają” również różnych zawodów i łatwiej im ostatecznie ocenić, 
którą drogę rozwoju zawodowego wybrać w przyszłości.

Małgorzata  
Skweres-Kuchta 

dr na Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
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Ponad połowa rodziców (51%), którzy przekazują wiedzę ekonomiczną swoim dzieciom, robi to poprzez klasyczną rozmowę na 
temat finansów. Niewiele mniej, bo 49%, pozwala dzieciom samodzielnie dysponować drobnymi kwotami. Prawie co trzeci 
rodzic w ramach nauki zarządzania finansami pokazuje dzieciom w jaki sposób korzystać z bankowości. Znów zdecydowanie 
częściej są to ojcowie (37%), niż matki (18%). Co ciekawe, częściej konto lub subkonto zakładają swoim dzieciom mieszkańcy 
wsi lub mniejszych miejscowości.
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Wykres 39: W jaki sposób uczysz swoje dziecko/dzieci zarządzania finansami? 
Bankowość społeczna N=218, posiadający dzieci i przekazujący im wiedzę ekonomiczną

21%
28%

49%51%

rozmawiam ze swoimi dzieckiem/dziećmi na temat finansów
pozwalam mu/im samodzielnie dysponować drobnymi kwotami
pokazuję mu/im w jaki sposób korzystać z bankowości
założyłam/em mu/im konto/subkonto
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Ponad połowa rodziców chce nauczyć swoje dzieci oszczędzania (59%). Kolejnymi ważnymi 
umiejętnościami, które według rodziców powinny posiadać ich pociechy, to planowanie 
wydatków (46%) oraz umiejętne zarządzanie finansami. Co czwarty rodzic chce nauczyć 
swoje dziecko korzystania z bankowości. Tylko 15% rodziców twierdzi, że porównywanie ofert 
banków jest umiejętnością, którą chcą nauczyć swoje dzieci. Rodzice przekazujący dzieciom 
w ramach kieszonkowego małe kwoty stawiają przede wszystkim na naukę oszczędzania,  
a wspierający dzieci wyższymi „nominałami” - 50zł+ - na planowanie wydatków.
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Wykres 40: Czego chcesz nauczyć swoje dziecko/dzieci w związku z zarządzaniem 
finansami? 

Bankowość społeczna N=307, posiadający dzieci

15%

25%

38%

46%

59%

oszczędzania
planowania wydatków
umiejętnego zarządzania finansami
korzystania z bankowości
porównywania ofert banków

59% rodziców chce 
nauczyć swoje dzieci 

oszczędzania
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Dostęp do konta, a edukacja

38% Polaków uważa, że osoby w wieku 13-15 lat są już gotowe na posiadanie własnego konta, jest to najczęstsze wskazanie.  
Z drugiej strony, ponad połowa internautów (53%) jest zdania, że dostęp do konta powinni otrzymywać nastolatkowie 
powyżej 16 roku życia. Prawie połowa (48%) osób powyżej 55 roku życia uważa, że dostęp do konta powinny otrzymywać 
osoby jeszcze starsze - pełnoletnie. Wśród rodziców wskazanie na wiek 13-15 lat jako najlepszy na rozpoczęcie korzystania  
z własnego konta jest najpopularniejsze i zyskało 45% głosów. Szczególnie ideę dostępu w młodym wieku wspierają rodzice 
oferujący dzieciom wysokie kieszonkowe - 70-100 zł, przeważnie przekazywane tygodniowo. 
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Wykres 41: W jakim wieku dzieci powinny otrzymywać dostęp do konta? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

<13 lat 13-15 lat 16-17 lat >18 lat

23%30%39%8%
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Dlaczego edukacja ekonomiczna dzieci jest ważna?

Edukacja związana z zarządzaniem finansami osobistymi powinna być przede wszystkim 
nastawiona na wiedzę praktyczną. Warto by dziecko od samego początku samodzielnie 
uczyło się odpowiedzialności za zarządzanie własnymi pieniędzmi. Ważne by w tej 
edukacji nie ograniczać się jedynie do przekazywania mu wiedzy teoretycznej dotyczącej 
zasad funkcjonowania banków czy wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, 
ale by dbać o coraz większy praktyczny kontakt dziecka z rozwiązaniami i możliwościami 
dostępnymi na rynku. Jedną z korzyści wynikających z używania kart prezentowych jest 
możliwość dokonywania płatności za różnego rodzaju usługi elektroniczne takie jak gry, 
filmy, muzykę, ebooki oraz aplikacje na ulubione urządzenia: smartfony, konsole czy 
komputery. Mimo, że na przeważającej liczbie portali przelew lub karta bankowa albo 
kredytowa pozostają jednym z najbardziej popularnych sposobów płacenia za produkty 
lub usługi, karty prezentowe stają się coraz bardziej poszukiwane z uwagi na możliwość 
zapłaty za te same produkty i usługi, jednak bez konieczności posiadania rachunku 
bankowego lub karty płatniczej. Są zatem idealnym rozwiązaniem dla osób 
nieubankowionych czy obawiających się używania kart. Ze względu na coraz większą 
popularność transakcji internetowych najmłodsi coraz częściej spotykają się z sytuacją, 
gdy są zmuszeni dokonać wirtualnej zapłaty, np. za dodatek do swojej gry. Dzięki 
rozwiązaniom proponowanym przez naszą firmę rodzice mają okazję do stopniowego 
oswajania dzieci z tego rodzaju transakcjami bez konieczności zastępowania ich w roli 
płatnika czy udostępniania własnej karty kredytowej. Dzięki konkretnej wartości karty 
prezentowej można udostępnić swoim pociechom wybraną sumę, którą będą mogły 
dowolnie rozporządzać online przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad wydawanymi 
przez nie kwotami.
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Piotr Adamek 
Dyrektor Zarządzający  

epay Polska

Z ekonomią spotykamy się każdego dnia, nieistotne, czy jesteśmy do tego przygotowani 
zawodowo. Szersza wiedza ekonomiczna i finansowa, zwłaszcza w przypadku nie-
ekonomistów, pozwala podejmować racjonalne decyzje w gospodarstwach domowych 
oraz włączać w ów proces decyzyjny młodszych członków rodziny. Pomaga wyjaśniać 
zasłyszane pojęcia i wpisywać je prawidłowo w kontekst społeczno-gospodarczy. 
Pozwala też tłumaczyć dzieciom w oparciu o solidne rzeczowe argumenty, dlaczego 
niekiedy nie można spełniać wszystkich ich oczekiwań. Kształtujemy w ten sposób 
prawidłowe postawy, uczymy dokonywania racjonalnych wyborów wobec 
ograniczonego dostępu do zasobów. W oparciu o proste narzędzie, jakim może być 
chociażby „świnka-skarbonka”, przekazujemy wiedzę na temat planowania, 
organizowania, motywacji i kontroli, czyli podstawowych funkcji zarządczych. Możemy też 
tłumaczyć, czy warto oszczędzać i inwestować – jest to cenna wiedza w kontekście 
chociażby popadania w spirale zadłużenia przez osoby dorosłe.  

Nie tak dawno doradcą w Ministerstwie Cyfryzacji został 16-letni uczeń jednego  
z zielonogórskich gimnazjów. Dostrzeżono go, ponieważ trafnie zdiagnozował problemy,  
z jakimi borykają się osoby niepełnoletnie korzystając z cyfrowej administracji 
państwowej. Dzieci i młodzież okazują się świetnymi kreatorami innowacji. Innowacje 
kończą się bowiem sukcesem wtedy, gdy u ich źródła leży próba rozwiązania problemu 
klienta i budowanie jego pozytywnych doświadczeń. Warto więc wspierać tę intuicyjną 
kreatywność młodych ludzi…

Małgorzata  
Skweres-Kuchta 

dr na Uniwersytecie Szczecińskim  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
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Połowa internautów twierdzi, że udostępnienie rachunku dziecku wraz z kontrolą jego 
wydatków może wspomóc edukację ekonomiczną. Tego samego zdania jest aż 69% 
badanych posiadających dzieci. Aż 29% internautów nie ma w tej sprawie zdania. Na „nie” 
jest co piąty internauta, ale i co dziesiąty rodzic. Wśród rodziców ojcowie i matki mają 
bardzo podobne odczucia co do wsparcia edukacji finansowej przez posiadanie konta. Taki 
związek widzi 67% ojców i 62% mam. Poparcie dla udostępnienia dziecku rachunku jako 
elementu edukacji finansowej jest tym większe, im większe kieszonkowe przekazują zwykle 
rodzice. Ogólnie wśród badanych z opinią, że rachunek bankowy wspiera edukację 
finansową, zdecydowanie najczęściej zgadzają się mieszkańcy największych miast (64%)  
i osoby w wieku 35-54 lata. 
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Wykres 42: Czy Twoim zdaniem udostępnienie rachunku dziecku wraz 
z kontrolą jego wydatków może wspomóc jego edukację 

ekonomiczną? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

29%

21%

50%

tak nie nie wiem

Co drugi badany  
jest zdania, że 
udostępnienie 

własnego rachunku  
wspiera edukację 

ekonomiczną dziecka
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Instytucje finansowe, a edukacja 
ekonomiczna dzieci

Czynnikiem, który w największym stopniu może wspomóc edukację ekonomiczną dzieci, jest według Polaków udostępnianie 
darmowych kont dla młodych (51% wskazań). Osoby powyżej 55 roku życia częściej niż inne widzą potencjał w zakresie działań  
w szkołach, gdzie mogą być udostępniane materiały dydaktyczne, związane z edukacją ekonomiczną. Współpracę  
z blogerami lub youtuberami wskazało 18% internautów, są to głównie osoby między 19 a 34 rokiem życia. Rodzice częściej niż 
pozostali są za darmowymi kontami dla młodych (+12p.p. i 59% wskazań) oraz udostępnianiem dzieciom przyjaznych 
materiałów szkoleniowych (+7 p.p. i 35% wskazań).
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Wykres 43: W jaki sposób instytucje finansowe mogą wspomóc edukację ekonomiczną dzieci? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

18%

30%32%

51%

darmowe konta dla młodych
rozdawanie materiałów dydaktycznych w szkołach
udostępnianie dzieciom przyjaznych materiałów szkoleniowych
współpraca z blogerami/youtuberami
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Pojęcie crowdfundingu

Crowdfunding to według definicji forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność (składek, zbiórek itp.). 
Crowdfunding daje inicjatorom przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i biznesowych możliwość pozyskiwania środków na ich 
realizację. Finansującymi są członkowie społeczności wirtualnych, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które mikropłatnościami chcą 
wesprzeć twórców. Taka aktywność zdecydowanie może być elementem bankowości społecznej, dlatego postanowiliśmy zapytać 
Polaków o ich wiedzę na temat tego pojęcia i zjawiska. Okazuje się, że 80% deklaruje, że nie wie czym jest crowdfunding, co jest 
uzasadnione, ponieważ pojęcie - podobnie jak bankowość społeczna - funkcjonuje w Polsce od niedawna. Co piąty internauta 
deklaruje, że zna pojęcie crowdfundingu, a niewiele mniej, bo 17% badanych, bierze udział w takich akcjach. Udział w akcjach 
crowdfundigowych w podobnym stopniu deklarują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do akcji najczęściej przyłączają się osoby 
młode, poniżej 24 roku życia, a wśród nastolatków popularność zjawiska sięgnęła 48%.
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Wykres 44: Czy wiesz czym jest crowdfunding? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

21%79%

nie tak

Wykres 45: Czy bierzesz udział w akcjach crowdundingowych? (po wytłumaczeniu pojęcia)  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

17%83%

nie tak
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W ramach crowdfundingu Polacy wyrażają chęć wsparcia przede wszystkim akcji dobroczynnych (17%). 14% wyraża chęć 
wsparcia przedsięwzięć kulturalnych, a także akcji obywatelskich, opierających się na lokalnych działaniach. Aż 46% badanych 
nie wsparłoby żadnej z wymienionych niżej akcji. Są to częściej mężczyźni, mieszkańcy wsi oraz osoby starsze, wśród których 
odsetek uchylających się od wsparcia jakiejkolwiek z podanych inicjatyw wyniósł 89%. Dla porównania, wśród osób poniżej 18 
roku życia, żadnej inicjatywy nie wsparłoby tylko 14% Polaków.
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Wykres 46: W ramach jakiego projektu dołączył(a)byś do zbiórki/składki 
w ramach crowdfundingu? Bankowość społeczna, N=1088, internauci

46%

8%
11%12%13%14%14%

17%

akcje dobroczynne (np. współfinansowanie leczenia, pomoc materialna biednych)
akcje kulturalne (np. organizacja koncertu, spektaklu)
inicjatywy obywatelskie (np. działania lokalne, na rzecz małych społeczności)
akcje sportowe (np. budowa boiska, wyposażenie hali sportowej)
udziały w spółce (zakupu udziałów bądź akcji w spółce)
akcje naukowe i badawcze
nieruchomości (np. inwestycje deweloperskie)
żadne z powyższych
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Serwisy crowdfundingowe

Pomimo, że tylko co piąty internauta zadeklarował wspieranie akcji crowdundingowych, na korzystanie przynajmniej  
z jednego z serwisów działających w tym obszarze wskazuje więcej niż co trzeci (dokładnie 41%). Prowadzi to do wniosku, że 
samo pojęcie jest mało znane, ale skala działań w tym zakresie już dużo większa. Najpopularniejszym serwisem 
crowdfundigowych jest Crowdangels (9%). Kolejnymi popularnymi serwisami są Patronite, Zrzutka.pl oraz Pomagam.pl które 
otrzymały po 5% wskazań. Osoby poniżej 18 roku życia najczęściej korzystają z serwisów Zrzutka.pl, Fans4Club oraz Mintu.Me, 
natomiast większość, bo aż 97% osób powyżej 55 roku życia nie korzysta z żadnego z poniższych serwisów. 
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Wykres 47: Z jakich serwisów crowdfundingowych korzystałaś/eś? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci
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Crowdfunding & bankowość społeczna

Aby badani zaczęli korzystać z aplikacji oferującej możliwość udziału w akcjach crodwfundingowych w ramach bankowości 
społecznej, oczekują przede wszystkim dwóch funkcjonalności: szansy udziału w konkursach oraz możliwości wsparcia 
lokalnych inicjatyw. Chęcią niesienia pomocy i współdziałania kierują się przede wszystkim osoby młode, poniżej 24 roku życia. 
Najwięcej wątpliwości w stosunku do tego typu rozwiązań wykazują przede wszystkim mieszkańcy wsi, gdzie prawie połowa 
(48%) nie skusiłaby się na skorzystanie z takiej funkcjonalności.
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Wykres 48: Jeżeli dana aplikacja bankowa 
oferowałaby Ci możliwość udziału w akcjach 

crowdfundingowych (zbiórkach, składkach) to co 
zachęciłoby Cię do skorzystania z takiej 

funkcjonalności? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

38%

11%

12%

13%

14%

17%

17%

możliwość udziału w konkursach
wsparcie lokalnych inicjatyw
chęć niesienia pomocy, współdziałania
możliwość otrzymania kuponów, zniżek
możliwość otrzymania dedykowanych ofert
możliwość samodzielnej organizacji zbiórek
żadne z powyższych

To, co zniechęciłoby internautów do skorzystania z m-funkcjonalności związanych z crowdfundingiem, to konieczność 
instalowania oddzielnej aplikacji (17%), jest to uciążliwe szczególnie dla kobiet. Niewiele mniej boi się, że pieniądze nie trafią na 
konkretny cel (16%). Co czwartą osobę między 18 a 24 rokiem życia zniechęciłaby konieczność założenia oddzielnego konta  
w banku. Można jednak zauważyć, że większość badanych, bez znaczenia na grupę wiekową, nie widzi barier, które 
zniechęciłyby ich do brania udziału w akcjach crowdfundingowych. Szczególnie dotyczy to najmłodszych konsumentów, wśród 
których 78% nie wskazało na żadną z zaproponowanych barier.

Wykres 49: Jeżeli dana aplikacja bankowa 
oferowałaby Ci możliwość udziału w 

crowdfundingowych (zbiórkach, składkach) , to co 
zniechęciłoby Cię do skorzystania z takiej 

funkcjonalności? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci

39%

10% 12%

12%

13%

14%

konieczność instalowania oddzielnej aplikacji
obawa, że pieniądze nie trafią na konkretny cel
obawa przed utratą danych osobowych
konieczność założenia oddzielnego konta w banku
ryzyko niepowodzenia zbiórki
żadne z powyższych
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W jaki sposób firmy/instytucje finansowe mogą wspomóc 
edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży? 

Edukacja ekonomiczna to przede wszystkim przekazywanie uniwersalnych zasad  
i wartości, a nie budowanie PR dla korporacji. Edukacja powinna być prowadzona przez 
rodziców, fundacje i szkoły. Ostatnimi, którzy powinni to robić są instytucje finansowe. Ich 
rola w tym procesie powinna sprowadzać się do udostępnienia swoich zasobów dla 
wyżej wymienionych podmiotów.
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Tomasz Janas 
CEO Leonardo HUB 
twórca aplikacji HAIZ
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Bankowość mobilna

Smart rozwiązania są szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych. Okazuje się, że studenci w Polsce chętnie korzystają z nowych 
rozwiązań w dziedzinie bankowości. Aż 85% zapytanych przez nas studentów odpowiedziało, że korzysta z bankowości 
mobilnej. Jest to zdecydowanie większy odsetek niż wśród internautów, gdzie 36% wykorzystuje m-bankowość. 
Najpopularniejszą funkcjonalnością  wykorzystywaną przez studentów jest sprawdzanie stanu konta (96%) oraz 
wykonywanie przelewów (95%). Studenci wykazują również więcej aktywności związanych z bankowością mobilną. Podczas 
gdy internauci wskazują średnio 2 aktywności związane z wykorzystaniem bankowości mobilnej, studenci deklarują 3. Trzecią 
najpopularniejszą funkcją m-bankowości wykorzystywaną przez studentów są płatności BLIKiem (38%) - to zdecydowanie 
więcej, niż deklarują internauci.
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Wykres 50: Czy korzystasz z bankowości mobilnej?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, 
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Wykres 51: W jaki sposób korzystasz z bankowości mobilnej?  
Bankowość społeczna, 

N=387, internauci korzystający z bankowości mobilnej,  
N=99, studenci korzystający z bankowości mobilnej
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Jedno urządzenie, wiele aktywności

Studenci znacznie częściej niż internauci wykonują wiele czynności, które mogliby wykonać w ramach jednej aplikacji - 
wskazują średnio 3 aktywności, które ich dotyczą, podczas gdy pozostali internauci przeważnie tylko 1. Najczęściej 
wskazywaną aktywnością deklarowaną przez uczniów uczelni wyższych jest rozliczanie się ze znajomymi np. za wspólny obiad 
w restauracji (67%) oraz wykonywanie przelewów na drobne kwoty (62%). Co ciekawe, do podobnych aktywności przyznaje 
się średnio co 4 internauta. Co więcej, zdecydowana większość studentów (93%) gdyby miała taką możliwość, chciałaby 
wykonywać wszystkie wskazywane czynności w ramach jednej aplikacji, szytej „na miarę” potrzeb młodych osób. 
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Wykres 52: Które z podanych czynności Cię dotyczą? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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rozliczanie się ze znajomymi (np. za obiad w restauracji)
wykonywanie przelewów na drobne kwoty (2, 5, 10 zł)
doładowywanie telefonu
wspieranie akcji charytatywnych
składki (np. na prezent, zakupy)
otrzymywanie/przekazywanie kieszonkowego
składki w ramach społeczności (np. na komitet rodzicielski)
wpieranie lokalnych inicjatyw
zakup kart (np. Spotify, Google Play)

Wykres 53: Czy chciał(a)byś wykonywać wskazane czynności  
w ramach jednej aplikacji? 

Bankowość społeczna, N=113, studenci
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tak nie



BANKOWOŚĆ  SPOŁECZNA  |  RAPORT 2017

Opinie o banku

Wśród studentów, podobnie jak w przypadku internautów, najczęściej wskazywanym źródłem 
opinii o banku są bliscy i znajomi (58%). Co ciekawe, studenci dwa razy częściej niż internauci 
wskazują fora internetowe jako miejsce poszukiwań opinii o banku (48%). Wśród tej grupy 
zauważalny jest również wpływ mediów społecznościowych, które są źródłem opinii dla co 
trzeciego studenta. Z jakich źródeł informacji studenci skorzystają rzadziej od pozostałych 
internautów? Przede wszystkim z wizyty w oddziale banku (-7 p.p.) oraz pomocy doradcy 
finansowego (-8 p.p.).
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Wykres 54: Z jakich źródeł pozyskujesz opinie o banku?  
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Istotne opinie

Podobnie jak w przypadku internautów, opinie bliskich i znajomych to dla studentów 
zdecydowanie najpopularniejsze źródło informacji przy wyborze banku. Ufają oni przede 
wszystkim rodzinie (40%) oraz znajomym (39%). Podczas gdy pracownikom banku ufa 14% 
internautów, wśród studentów jest to najrzadziej wskazywane źródło opinii o usługach 
bankowych (jedynie 1% wskazań). 
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Wykres 55: Czyim opiniom o banku ufasz najbardziej? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Bank i inicjatywy społeczne

Studenci, częściej niż pozostali internauci deklarują, że bank powinien angażować się w różne inicjatywy (72% vs. 44%). 
Najczęściej wskazywaną aktywnością, jaką zdaniem studentów powinien zająć się bank, jest edukacja ekonomiczna dzieci  
i młodzieży (66%). Być może sami mogliby być odbiorcami takich działań, które poszerzyłyby ich wiedzę na temat ekonomii  
i finansów. Dodatkowo, według uczniów uczelni wyższych, banki powinny zainteresować się akcjami charytatywnymi (54%) 
oraz wsparciem lokalnych inicjatyw (49%). Czy takie zaangażowanie banku w inicjatywy społeczne zwiększy zaufanie  
i skłonność do skorzystania z jego usług? Według 67% studentów TAK!
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Wykres 56: Czy chciał(a)byś, żeby bank angażował się w inicjatywy (społeczne, 
charytatywne itp.) ? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci,  N=113, studenci
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Wykres 57: W jakie inicjatywy powinien angażować się bank? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Pojęcie „bankowość społeczna”

Podczas gdy znajomość pojęcia „bankowość społeczna” deklaruje 17% Polaków, wśród studentów jest to ponad 2 razy 
większy odsetek (38%). Można więc wnioskować, że pojęcie zostaje powoli wprowadzane na polskich uczelniach, ponieważ 
studenci przyznają, że spotkali się z nim już podczas niektórych zajęć. Wśród tej grupy pojęcie „bankowości społecznej" jest 
również częściej odbierane jako pozytywne. Takiego zdania jest aż 60% badanych (+16 p.p. w stosunku do internautów). 
Studenci wydają się być otwarci na nowy rodzaj bankowości oraz funkcjonalności, które proponuje.
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Wykres 58: Czy znane Ci jest pojęcie "bankowość społeczna"?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Wykres 59: Jakie odczucia wzbudza w Tobie określenie "bankowość społeczna”? 
Raport HAIZ Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Zebraliśmy 61 odpowiedzi na to z czym i w jakim kontekście kojarzy się studentom bankowość społeczna. Okazuje się,  
że z określeniem często spotkali się już na uczelni. 
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W jakim kontekście spotkałaś/eś się  
z określeniem „bankowość społeczna"?
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Elementy bankowości społecznej

Studenci wskazali szereg funkcjonalności, które ich zdaniem wpisują się w ideę bankowości społecznej. Najczęściej 
wskazywanym zastosowaniem bankowości społecznej jest ich zdaniem wsparcie lokalnych inicjatyw (61%). Wykonywanie 
szybkich przelewów w ramach społeczności, które najchętniej wskazywali internauci, znalazło się na drugim miejscu pod 
względem ilości wskazań wśród studentów (57%). Można powiedzieć, że idea bankowości społecznej kojarzy się studentom  
w dużej mierze z działaniami na rzecz społeczeństwa oraz wsparciem potrzebujących.
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Wykres 60: Które ze wskazanych funkcjonalności wpisują się według Ciebie w ideę bankowości społecznej? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Studenci wskazują szereg czynności, które wykorzystaliby w ramach bankowości społecznej. Najczęściej dotyczy do 
wykonywania szybkich przelewów (51%), które według 57% studentów pokrywa się z ideą bankowości społecznej. Jednak to 
wsparcie lokalnych inicjatyw najbardziej wpasowuje się ich zdaniem w definicję bankowości społecznej (61%), aczkolwiek  
z takiej funkcji skorzystałoby już o połowę mniej badanych. Studenci stawiają przede wszystkim na przelewy, szczególnie takie 
na drobne kwoty (42%). Dodatkowo są zainteresowani przekazywaniem części środków na konto oszczędnościowe (30%),  
a co 4 chętnie skorzystałby z możliwości dodatkowego zarabiania, mimo tego, że nie jest to najczęściej wskazywana przez 
nich idea bankowości społecznej. 
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Wykres 61: Z jakich funkcjonalności bankowości społecznej 
korzystał(a)byś? 

Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Studenci, podobnie jak internauci, najchętniej wykorzystaliby możliwości bankowości społecznej do wykonywania przelewów 
(72%). Obie grupy badanych przede wszystkim wskazują w tym przypadku osoby bliskie, jednakże studenci wskazują je 
zdecydowanie częściej (72% vs. 45% w przypadku przelewów wśród rodziny oraz 64% vs 38% w przypadku przelewów wśród 
znajomych). Uczniowie uczelni wyższych nieznacznie częściej wskazują również organizacje charytatywne jako te, na rzecz 
których chcieliby wykonywać szybkie przelewy (+3 p.p.).  
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Wykres 62: Bankowość społeczna pozwala na wykonywanie szybkich wpłat w ramach wybranej społeczności. W ramach jakiej 
społeczności chciał(a)byś wykonywać szybkie przelewy? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Dołączenie do bankowości społecznej

Podczas gdy 50% Polaków jest gotowych na przyłączenie się do bankowości społecznej, wśród studentów wynik wygląda 
jeszcze bardziej imponująco. Aż 65% studentów deklaruje, że są zainteresowani, aby przyłączyć się do tego typu inicjatywy. 
Można więc śmiało stwierdzić, że osoby młode i uczące się są otwarte na wykorzystanie nowej form bankowości oraz 
wypróbowanie różnych rozwiązań, jakie taka bankowość oferuje.
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Wykres 63: Czy był(a)byś zainteresowana/ny przyłączeniem się do "bankowości społecznej"?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Promotorzy bankowości społecznej

Połowa studentów jest zdania, że możliwości bankowości społecznej najlepiej zakomunikują ludzie w podobnym wieku co oni 
sami, tzn. osoby młode, które w wygodny sposób korzystają z aplikacji bankowej. Tak zaprezentowana idea bankowości 
społecznej szczególnie przemówi do studentek (56%). Co 5 studenta do skorzystania z bankowości społecznej zachęciliby 
przedstawiciele lokalnych społeczności, a do 16% uczniów uczelni wyższych przemówią organizacje charytatywne. W tej 
kwestii znacznie mniejszy wpływ na studentów mają dzieci (-16 p.p. w stosunku do internautów) oraz dziecięce lub 
młodzieżowe kluby sportowe (- 5 p.p.). 
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Wykres 64: Kto według Ciebie najlepiej zakomunikuje możliwości "bankowości społecznej”?, 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Edukacja w zakresie wiedzy 
ekonomicznej

Wśród internatów zauważalna jest zależność, że im młodsza osoba, tym częściej wskazuje na konieczność edukacji dzieci  
w zakresie wiedzy ekonomicznej. Potwierdziło to również badanie przeprowadzone wśród studentów, gdzie aż 93% tych 
młodych osób przyznało, że taki rodzaj wiedzy powinien być przekazywany dzieciom. Kto zatem powinien przekazywać 
dzieciom wiedzę z zakresu ekonomii i finansów? Podobnie jak internauci, studenci wskazali rodziców (64%). Co ciekawe, żaden 
z badanych nie wskazał instytucji finansowej jako tej, która może mieć wpływ na edukację ekonomiczną dzieci. 
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Wykres 65: Czy dzieci powinny być edukowane w zakresie wiedzy ekonomicznej? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Wykres 66: Kto Twoim zdaniem ma największy wpływ na edukację ekonomiczną dzieci? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Dostęp do konta, a edukacja

Co do wieku, w jakim dzieci powinny otrzymać dostęp do konta, studenci są zgodni z opiniami internautów. Większość (61%) 
twierdzi, że konto powinny otrzymać dzieci powyżej 16 roku życia. Wiek 13-15 lat wskazywany jest przede wszystkim przez 
studiujące kobiety (47%). Zdecydowanie częściej studenci wskazują natomiast, że udostępnianie rachunku może wspomóc 
edukację ekonomiczną dzieci. Tego zdania jest aż 84% uczniów uczelni wyższych (+ 34 p.p. w stosunku do internautów).  

101

Wykres 67: W jakim wieku dzieci powinny otrzymywać dostęp do konta? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Wykres 68: Czy Twoim zdaniem udostępnienie rachunku dziecku wraz z kontrolą jego 
wydatków może wspomóc jego edukację ekonomiczną? 

Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, internauci
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Studenci wierzą, że posiadanie własnego rachunku może wspomóc edukację ekonomiczną dzieci, dlatego jako główny sposób 
w jaki instytucje finansowe mogą przyczynić się do edukacji dzieci, wymieniają darmowe konta dla młodych (72%). 
Zdecydowanie częściej niż internauci studenci wskazują również przyjazne materiały szkoleniowe (+ 32 p.p.). Co ciekawe, co  
3 student wskazuje, że wpływ na edukację ekonomiczną dzieci mogą mieć blogerzy i youtuberzy. 
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Wykres 69: W jaki sposób instytucje finansowe mogą wspomóc edukację ekonomiczną dzieci? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, internauci
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Pojęcie crowdfundingu

Prawie połowa studentów (49%) zna pojęcie crowdfundingu. Częściej znajomość tego pojęcia deklarują panowie. Być może, 
podobnie jak w przypadku pojęcia bankowości społecznej, uczniowie szkół wyższych poznali je podczas zajęć na studiach. 
Studenci zdecydowanie częściej niż internauci wskazują także, że biorą udział w akcjach crowdfundingowych (31%). Mimo 
tego, że panowie częściej wskazują, że wiedzą czym jest „crowdfunding”, po wyjaśnieniu pojęcia, to kobiety częściej deklarują, 
że biorą udział w tego typu akcjach (47% vs 18%).
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Wykres 70: Czy wiesz czym jest crowdfunding? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Wykres 71: Czy bierzesz udział w akcjach crowdundingowych? (po wytłumaczeniu pojęcia)  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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W przeciwieństwie do internautów, tylko 10% studentów nie potrafi wskazać akcji, w jakiej wzięliby udział w ramach 
crowdfundingu. Najczęściej wybieranym działaniem do jakiego dołączyliby są akcje dobroczynne, które wskazało aż 62% 
studentów. Dla studentów szczególnie ważne są również akcje naukowe i badawcze (39%), które nie są tak popularne pośród 
internautów (11%). Inicjatywy obywatelskie, wspierające m.in. lokalne społeczności, skłoniłyby do udziału w zbiórce prawie co  
3 studenta.
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Wykres 72: W ramach jakiego projektu dołączył(a)byś do zbiórki/składki w ramach crowdfundingu?  
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Serwisy crowdfundingowe

Do korzystania z przynajmniej jednego z serwisów działających w obszarze crowdfundingu przyznaje się co drugi student. 
Najpopularniejszymi serwisami crowdfundigowymi wśród studentów są Polak Potrafi (21%) oraz Pomagam.pl (20%). 15% 
deklaruje, że korzysta z serwisu SiePomaga.pl. Serwisy Wspieram.to oraz Zrzutka.pl otrzymały po 9% wskazań. Serwis 
crowdfundingowy Crowdangels, który cieszy się popularnością wśród internautów, nie jest tak popularny wśród studentów. 
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Wykres 73: Z jakich serwisów crowdfundingowych korzystałaś/eś? 
Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Crowdfunding & bankowość społeczna

Okazuje się, że studenci - aby w ramach bankowości społecznej zacząć korzystać z aplikacji oferującej możliwość udziału  
w akcjach crodwfundingowych - nie oczekują tak wiele jak generalnie internauci. 60% wystarczy sama chęć niesienia pomocy 
oraz współdziałania. Jednakże jeśli już mowa o jakichś gratyfikacjach, czy elementach motywujących, zachęcająca jest dla 
nich możliwość otrzymania kuponów i zniżek (41%), a także częściej niż internautów możliwość otrzymania specjalnych, 
dedykowanych ofert (+11 p.p.). 
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Wykres 74: Jeżeli dana aplikacja bankowa oferowałaby Ci możliwość udziału w akcjach 
crowdfundingowych (zbiórkach, składkach) to co zachęciłoby Cię do skorzystania z takiej 

funkcjonalności? 
Bankowość społeczna, N=1088, internauci, N=113, studenci
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Prawie co 5 student nie ma obaw związanych z udziałem w zbiórkach i składkach w ramach crowdfundingu. Jeśli natomiast 
już je mają, to wątpliwość, że pieniądze nie trafią na konkretny cel jest głównym czynnikiem, który zniechęciłby studenta do 
skorzystania z udziału w akcjach crowdfundingowych (59%). Co drugi student będzie zniechęcony koniecznością założenia 
oddzielnego konta oraz koniecznością instalowania oddzielnej aplikacji, natomiast co 5 obawia się ryzyka niepowodzenia 
zbiórki, na którą przeznaczył pieniądze.
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Wykres 75: Jeżeli dana aplikacja bankowa oferowałaby Ci możliwość udziału w crowdfundingowych 
(zbiórkach, składkach) , to co zniechęciłoby Cię do skorzystania z takiej funkcjonalności? 

Bankowość społeczna, N=113, studenci
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Metodologia

• Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-
Assisted Web Interview) responsywnych ankiet elektronicznych emitowanych na 
stronach www oraz w wysyłce mailowej. 

• Dane zbierane były w dniach 12 - 18 września 2017 roku oraz 03 - 15 stycznia 
2018 roku.  

• Pozyskaliśmy odpowiedzi od 1088 internautów oraz 113 studentów.  

• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada 
strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku  
i wielkości miejsca zamieszkania.  

• W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety. 

• Przy pozyskaniu danych od studentów badanie wsparli Akademia Leona 
Koźmińskiego, Uniwersytet Szczeciński, TUveristy i Izba Gospodarki 
Elektronicznej.
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Informacje od 1088 
internautów i 113 

studentów




