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Iwa Kuchciak*, Artur Mikulec**

WIADOMO  FINANSOWA 
I INKLUZJA BANKOWA OSÓB W WIEKU 50+ 

W WIETLE BADA  PIERWOTNYCH

WST P

W obliczu rozwoju systemu bankowego i finansjalizacji (lub finansjeryzacji) 
ycia spo eczno-ekonomicznego w czenie w system bankowy zacz o nabiera  no-

wego, bardziej istotnego znaczenia. Coraz cz ciej mo na spotka  si  z opini , e 
warunkiem niezb dnym pe nego uczestnictwa w yciu spo eczno-gospodarczym 
sta o si  korzystanie z produktów i us ug bankowych. Realizacja potrzeb finanso-
wych gospodarstw domowych determinuje konieczno  nawi zania relacji (niekiedy 
intensywnych) gospodarstw domowych z bankami.

U podstaw zachowa  finansowych gospodarstw domowych, tworz cych okre-
lon  hierarchi , le y podejmowanie najbardziej podstawowych decyzji finanso-

wych dotycz cych bie cego gospodarowania rodkami, podczas gdy na wy szych 
poziomach zaspokajane s  potrzeby zwi zane z gromadzeniem rodków i ich po-
mna aniem, a tak e konsumpcj  zgromadzonych wcze niej aktywów w po czeniu 
z mi dzypokoleniowym transferem maj tku. Nale y podkre li , e zachowania 
finansowe wy ej usytuowane w hierarchii wymagaj  od gospodarstw domowych 
wi kszej wiedzy, zarówno o sposobach gospodarowania rodkami finansowymi, 

* Iwa Kuchciak jest adiunktem w Katedrze Bankowo ci Instytutu Finansów na Uniwersytecie 
ódzkim.

** Artur Mikulec jest adiunktem w Katedrze Metod Statystycznych Instytutu Statystyki i Demo-
grafii na Uniwersytecie ódzkim.
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o sytuacji panuj cej na rynku, jak i specyfice poszczególnych us ug bankowych. 
Z tego wzgl du zaanga owanie gospodarstw domowych w relacje z bankami po-
winno opiera  si  na wiedzy finansowej, zarówno teoretycznej, jak i empirycznej, 
która umo liwia podejmowanie bardziej racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji 
finansowych.

Celem opracowania jest zbadanie zale no ci mi dzy poziomem wiedzy finanso-
wej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami 
demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych determi-
nant ró nicuj cych zakres w czenia w system bankowy osób w wieku 50+.

Przy realizacji celu dokonano analizy róde  literaturowych z obszaru edukacji 
finansowej i wykluczenia bankowego oraz wykorzystano wyniki niepublikowanych 
dotychczas analiz statystycznych, przeprowadzonych na podstawie wyników ba-
dania ankietowego1 grupy respondentów w wieku 50+, b d cych mieszka cami 
województwa ódzkiego.

1.  WYKLUCZENIE BANKOWE 
– ANALIZA WYNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH BADA

Historycznie rzecz ujmuj c, wykluczenie bankowe rozumiane jako fizyczne 
(geograficzne) utrudnienia w dost pie do us ug bankowych stanowi o podstaw  
do rozwa a  nad problemem wykluczenia finansowego prowadzonych wspó cze-
nie2. W XX wieku w wielu krajach dokonywano bada  nad przestrzennym mode-

lowaniem sektora finansowego w aspekcie wp ywu reorganizacji sieci placówek na 
oczekiwan  efektywno 3. Ich wynikiem by o zoptymalizowanie liczby i lokaliza-
cji oddzia ów banków4. W konsekwencji wiele spo eczno ci zosta o pozbawionych 
swobodnego dost pu do us ug bankowych i musia o radzi  sobie z przymusowym 
wykluczeniem.

1 Projekt: „W czenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy 
w województwie ódzkim” finansowany ze rodków programu Santander Universities/BZ 
WBK S.A.

2 European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 
VC/2006/0183, March 2008, s. 9–11.

3 A. Leyshon, N. Thrift, Geographies of Financial eExclusion: Financial Abandonment in Britain 
and the United States, „Transactions of the Institute of British Geographers, New Series”, 20, 
1995, s. 312–341.

4 Szczególnie wyra na tendencja racjonalizowania sieci placówek widoczna by a w sektorze ban-
kowym w Wielkiej Brytanii, gdzie w ci gu ponad dwudziestu lat liczba placówek zmniejszy a 
si  o 36%. A. Leyshon, S. French, P. Signoretta, Financial Exclusion and the Geography of 
Bank and Building Society Branch Closure in Britain, „Transactions of the Institute of British 
Geographers”, 33, 4, 2008, s. 450–451.
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Kolejne lata przynios y zmian  w postrzeganiu problemu wykluczenia. Prze-
miany jakie zacz y zachodzi  w kana ach dystrybucji us ug bankowych, dynamicz-
ny rozwój bankowo ci elektronicznej, wp yn y na rozwój nowych nurtów bada  
nad wykluczeniem bankowym. Interpretacja poj cia wykluczenia uleg a zmianie 
w po owie lat 90. To wówczas termin ten zacz to wykorzystywa  w szerszym za-
kresie, w celu okre lenia osób, które maj  ograniczony dost p do g ównego nurtu 
us ug bankowych, ju  bez koncentrowania si  na fizycznych lub geograficznych 
barierach. Wtedy te  rozszerzono wachlarz analizowanych produktów, który obj  
tak e ubezpieczenia i produkty oszcz dno ciowe5. Tym samym wykluczenie ban-
kowe sta o si  elementem wykluczenia finansowego interpretowanego jako „pro-
ces, w którym obywatele do wiadczaj  problemów w dost pie do i/lub korzystaniu 
z produktów i us ug finansowych na g ównym rynku (mainstream market), które 
s  odpowiednie do ich potrzeb i umo liwiaj  im prowadzenie normalnego ycia 
w spo ecze stwie”6.

Dalsze badania nad problemem wykluczenia koncentrowa y si  wokó : wielo-
wymiarowo ci tego zjawiska – rozpatrywanej w kontek cie g boko ci tego poj cia, 
znajduj cej odzwierciedlenie w ró norodno ci metod pomiaru, uwzgl dniaj cych 
poziomy wykluczenia (np. osoby ca kowicie wykluczone, niewystarczaj co uban-
kowione, ubankowione w pe ni); zwi zku mi dzy wykluczeniem finansowym i spo-
ecznym, a tak e czynników sprzyjaj cych wykluczeniu7. Na potrzeby niniejszej 

publikacji przyj to, e wykluczenie bankowe rozumiane jest zarówno jako „samo-
wykluczenie”, b d ce rezultatem dobrowolnego niekorzystania przez gospodarstwa 
domowe z produktów bankowych lub powsta e na skutek wyst pienia trudno ci 
w korzystaniu z produktów i us ug bankowych, jak i wykluczenie b d ce skutkiem 
ograniczenia lub odmowy dost pu ze strony banku do wybranych produktów 
i us ug bankowych. Wyodr bnienie z wykluczenia finansowego w szego poj cia 
jakim jest wykluczenie bankowe wynika z faktu, e dost p do us ug bankowych 

5 Szerzej: E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating 
 Financial Exclusion, Bristol: Policy Press, 1999.

6 European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 
VC/2006/0183, March 2008, s. 4.

7 Szerzej: L. Anderloni, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni, 
M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and 
Tailored Products for Untapped Markets, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 2007; S. Carbó, 
E.P.M. Gardener, P. Molyneux, Financial Exclusion, Palgrave MacMillan, 2005; A. Demirguc-
-Kunt, L. Klapper, D. Singer, P. van Oudheusden, Measuring Financial Inclusion: The Global 
Findex, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, Policy 
Research WP 7255, April 2015; E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out?…, op. cit.; 
M. Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe – powa ny problem spo eczny, „MBA”, nr 1, 
Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci i Zarz dzania, Warszawa 2008; M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. 
Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z 
us ug finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt”, 10, 2008.
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jest postrzegany jako uniwersalna potrzeba wyst puj ca w wi kszo ci rozwini tych 
spo ecze stw8. Brak dost pu do us ug bankowych szczególnie negatywnie wp ywa 
na proces w czenia spo ecznego stanowi cego priorytet w dzia aniach Unii Euro-
pejskiej, bowiem9:

us ugi bankowe s  najbardziej popularne,
posiadanie rachunku bankowego warunkuje dost p do pozosta ych us ug banko-
wych, bez których osoby nara one s  na nadmiernie wysokie op aty generuj ce 
ryzyko pog biania ubóstwa,
coraz trudniejsze i dro sze jest dokonywanie p atno ci jedynie w formie gotów-
kowej,
brak dost pu do us ug bankowych generuje konieczno  realizowania czaso-
ch onnych procedur.

Niestety, jak podaje Bank wiatowy, oficjalne definicje w czenia bankowego 
i w czenia finansowego nie zosta y dotychczas ujednolicone i zharmonizowane 
w poszczególnych krajach. Najcz ciej powtarzaj cymi si  elementami definicji w -
czenia finansowego, stanowi cych podstaw  sprawozdawczo ci banków central-
nych, s  dost p i efektywne korzystanie z us ug bankowych. Dost p rozumiany 
jest jako mo liwo  korzystania z produktów i us ug finansowych, z uwzgl dnie-
niem ogranicze  czasowych i przestrzennych (niwelowanych przez udost pnianie 
rozwi za  i infrastruktury umo liwiaj cej korzystanie z us ug w sposób ci g y). 
Z kolei efektywno  korzystania weryfikowana jest rozmiarami konsumpcji pro-
duktów finansowych mierzonymi cz stotliwo ci  korzystania z poszczególnych 
produktów i us ug. Niekiedy te  w obowi zuj cych definicjach pojawia si  odnie-
sienie do jako ci infrastruktury oraz wiadomo ci finansowej10. Na tej podstawie 
przez osoby w czone finansowo uwa a si  gospodarstwa domowe maj ce dost p 
i korzystaj ce z odpowiednich us ug finansowych11, natomiast poprzez osoby w -
czone w system bankowy nale y rozumie  gospodarstwa domowe maj ce dost p 
i korzystaj ce z us ug bankowych12.

 8 L. Dziawgo (red.), Wspó czesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowo ci,  Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Toru  2009.

 9 European Commission, Financial Services…, op. cit.
10 IFC Report, Measures of financial inclusion – a central bank perspective 2015 Survey con-

ducted by the Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC), Bank for Interna-
tional Settlements, June 2016, s. 7–8 oraz 39, http://www.bis.org/ifc/publ/ifc_finan_inclu.pdf 
(dost p: 25.11.2016).

11 Basel Committee on Banking Supervision, Range of practice in the regulation and supervision 
of institutions relevant to financial inclusion, Bank for International Settlements, January 2015, 
s. 11, http://www.bis.org/bcbs/publ/d310.pdf (dost p: 25.11.2016).

12 W literaturze wyst puje tak e poj cie niewystarczaj co ubankowionych (ang. underbanked) 
lub niekiedy marginalnie ubankowionych (ang. marginally banked), którym okre la si  oso-
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Znaczenie w czenia w system bankowy wynika z faktu, e podejmowanie de-
cyzji ekonomicznych, szczególnie nabywczych, przy ograniczonych zasobach finan-
sowych oraz szybko rozwijaj cych si  potrzebach i dynamicznie powi kszaj cym 
si  asortymencie dóbr i us ug, sta o si  dla gospodarstw domowych istotnym wy-
zwaniem13. Brak mo liwo ci precyzyjnego okre lenia wielko ci i struktury docho-
dów w przysz o ci oraz waha  jakim podlegaj  w czasie, powoduje powstawanie 
czasowych nadwy ek lub niedoborów rodków pieni nych14. Rozwi zaniem tych 
problemów jest w czenie w system bankowy, a nawet szerzej finansowy, które 
umo liwia przechowywanie rodków pieni nych, dokonywanie nimi transakcji, 
pomna anie posiadanego maj tku oraz pozyskiwanie dodatkowego finansowania 
na wydatki zarówno o charakterze bie cym jak i inwestycyjnym.

Niestety szeroki us ug oferowanych przez sektor bankowy nie przek ada si  na 
ich wykorzystanie przez gospodarstwa domowe. Nadal szacuje si , i  znaczna cz  
spo ecze stwa pozostaje w grupie osób wykluczonych bankowo, chocia  precyzyjne 
okre lenie skali tego wykluczenia jest praktycznie niemo liwe, gdy  cykliczne rapor-
ty opracowywane przez krajowe i mi dzynarodowe instytucje prezentuj  rozmiary 
wykluczenia g ównie w kontek cie posiadania podstawowego produktu bankowego, 
jakim jest rachunek bankowy, ale nie pog biaj  tej analizy o aktywne korzystanie 
z tego produktu (mierzone chocia by liczb  lub warto ci  transakcji realizowanych 
w trakcie okresu rozliczeniowego). Zwykle pomijan  kwesti  jest tak e wtórne wy-
kluczenie, b d ce efektem rezygnacji ze wspó pracy z bankami przez dane gospodar-
stwo domowe, a tak e wspólne posiadanie rachunku bankowego.

Najnowsze dane opublikowane przez NBP dotycz ce skali wykluczenia banko-
wego, mierzonego posiadaniem rachunku osobistego / ROR w banku, wskazuj , e 
w 2015 r. 78% polskiego spo ecze stwa by o posiadaczami rachunku bankowego. 
Dla porównania w poprzedniej edycji tego samego badania (z 2012 r.) odsetek ten 
kszta towa  si  na poziomie 73%15. Jednocze nie przyrostowi ulega a tak e liczba 
bie cych rozliczeniowych rachunków bankowych dla osób fizycznych16. Zgodnie ze 
stanem na koniec grudnia 2015 r. wynios a ona 39,7 mln i w porównaniu do grud-

by niedostatecznie korzystaj ce z us ug bankowych. M. Barr, Banking the poor, Yale Journal 
on Regulation, 2004, s. 130

13 Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012, s. 8.

14 W literaturze przedmiotu wskazuje si  dwie podstawowe formy dzia a  na rzecz bilansowania 
domowego bud etu: zachowania aktywne i zachowania pasywne. Zob. J. Grotowska-Leder, Za-
radny czy bezradny? Strategie yciowe wspó czesnych Polaków w wietle wybranych wyników 
bada  ogólnopolskich, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków 2011, s. 183.

15 NBP, Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb edukacyj-
nych w tym zakresie. Raport z badania, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa 
wrzesie  2015 r., s. 111.

16 Bie ce rozliczeniowe rachunki bankowe dla osób fizycznych w uj ciu stosowanym przez NBP 
to RORy.
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nia 2012 r. (37,2 mln) zwi kszy a si  o 2,5 mln17. Wynik ten pokazuje jednak du e 
zró nicowanie w zale no ci od cech demograficznych i spo eczno-ekonomicznych 
respondentów, co jest zgodne z literatur  przedmiotu, która podaje rozbudowany 
katalog determinant sprzyjaj cych pozostawaniu cz ci spo ecze stwa w grupie 
osób wykluczonych bankowo18.

Jak wskazuj  liczne badania prowadzone zarówno w skali krajowej jak i mi -
dzynarodowej19, g ównymi czynnikami sprzyjaj cymi wykluczeniu bankowemu s : 
niski poziom dochodów i ich wysokie zró nicowanie; niski status zawodowy (osoby 
bezrobotne, studenci)20; wykszta cenie podstawowe; zamieszkiwanie na obszarach 
wiejskich lub w ma ych miasteczkach; sytuacja rodzinna (osoby samotne)21. Kata-
log ten nale y tak e uzupe ni  o szeroki wachlarz uwarunkowa  psychologicznych, 
uwzgl dniaj cych chocia by kwesti : zaufania do sektora finansowego; dotychcza-
sowego do wiadczenia w korzystaniu z us ug finansowych; mentalno ci, w której 
nadal istnieje „kult gotówki”; wiadomo ci mo liwych korzy ci, ale i zagro e  to-
warzysz cych transakcjom finansowym, g ównie problemu bezpiecze stwa trans-
akcji finansowych oraz negatywnego nastawienia do nowoczesnych technologii, czy 
wr cz wykluczenia cyfrowego22.

17 NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu p atniczego w II pó roczu 2015 roku, Departa-
ment Systemu P atniczego, Warszawa 2016 r., s. 75.

18 Por. L. Anderloni, Access to Bank…, op. cit.; Por. Carbó S., Gardener E.P.M., Molyneux P., Finan-
cial…, op. cit.; G. Gloukoviezoff, The Caisse d’Epargne and Housholds’ Financial Exclusion: 
Which Actions Should Be Taken and What Are the Prospects?, Access to Finance Conference, 
Bruxelles: World Savings Banks Institute – The World Bank, 2004. Por. A. Leyshon, S. French, 
P. Signoretta, Financial Exclusion…, op. cit.; Por. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski rynek 
finansowy wobec zmian spo eczno-demograficznych, Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow , 
Gda sk lipiec 2009 r.

19 European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 
VC/2006/0183, March 2008, s. 45; Por. Postawy Polaków wobec oszcz dzania, raport Fundacji 
Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, pa dziernik 2013 r.; D. Maison, Postawy Pola-
ków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi 
z 2009 roku, Warszawa grudzie  2013 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotow-
kowy/Postawy-Polakow-wobec-obrotu-bezgotowkowego-2013-Raport.pdf (dost p: 05.05.2016); 
Monitor Bankowy, listopad 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listo-
pad_2014/konferencja_prasowa/mb_1114.pdf, s. 9 (dost p: 12.05.2016).

20 Financial Services Authority, In or Out? A Literature and Research Review, „Consumer Re-
search”, 3, July 2000, s. 11–15.

21 G. Rytelewska, A. K opocka, Wp yw czynników demograficznych na poziom i struktur  oszcz d-
no ci gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt”, 41, 1, 2010, s. 77; I. Kuchciak, 
M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa i inkluzja bankowa 
w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód  2014, s. 71; 
M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw do-
mowych…, op. cit., s. 40.

22 T. Ko li ski, Zwyczaje p atnicze Polaków, Narodowy Bank Polski Departament Systemu P at-
niczego, Warszawa maj 2013 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwycza-
je_platnicze_Polakow.pdf, s. 11 (dost p: 05.05.2016); D. Maison, Postawy Polaków…, op. cit.; 
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W ród kluczowych przyczyn wykluczenia bankowego wskazuje si  tak e na tren-
dy demograficzne23. Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu nast puje wyra ny 
proces starzenia si  polskiego spo ecze stwa widoczny w zmianach w strukturze 
wieku ludno ci, który b dzie znajdowa  odzwierciedlenie w rosn cym udziale osób 
najstarszych w populacji24. Szacuje si , e w 2050 r. Polska stanie si  jednym z krajów 
Europy o najbardziej zaawansowanym procesie starzenia si  populacji. Jak tymcza-
sem pokazuj  badania, wraz ze wzrastaj cym wiekiem g owy rodziny widoczne jest 
ograniczenie w korzystaniu z produktów bankowych25. Znalaz o to potwierdzenie 
w wynikach bada  opublikowanych przez NBP, zgodnie z którymi w ród osób w wie-
ku 55+ jedynie 78% respondentów mia o rachunek bankowy, podczas gdy w grupie 
wieku 35–44 odsetek ten wyniós  a  91%26. Pog bion  analiz  ubankowienia w za-
le no ci od wieku respondentów zawiera opracowanie przygotowane na zlecenie 
NBP27, w którym wyodr bniono cztery poziomy ubankowienia (por. rysunek 1).

Rysunek 1. Poziomy ubankowienia w poszczególnych przedzia ach wiekowych

55–59 60–64 65–75 75+

IV poziom zaawansowania –
płacenie rachunków przez Internet

III poziom zaawansowania –
bankowość elektroniczna

II poziom zaawansowania –
karta płatnicza

I poziom zaawansowania –
konto

0 50 100 150 200 250

32

38

76

85

22

28

64

78

10

16

41

57

3

3

22

34

300

ród o: D. Maison, Badanie postaw Polaków powy ej 60 roku ycia wobec obrotu bezgotówkowego, 
Warszawa kwiecie  2012, s. 20.

J. Harasim, Zwyczaje p atnicze konsumentów a mo liwo ci ograniczenia obrotu gotówkowego 
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2, 938, 2015, s. 27.

23 M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Polski rynek finansowy…, op. cit., s. 43.
24 Zgodnie z prognozami publikowanymi przez Eurostat udzia  osób w wieku powy ej 80 roku 

ycia mo e si  podwoi  do 2080 r., zwi kszeniu ulegnie udzia  osób w wieku powy ej 65 roku 
ycia w ca o ci populacji z 18,2% w 2013 r. do 28,7% w 2080 r. Eurostat, Population and Po-

pulation Change Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Popula-
tion_and_population_change_statistics (dost p: 12.05.2016).

25 M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Polski rynek finansowy…, op. cit., s. 35–37; Por. European Com-
mission, Special Eurobarometer 373, Retail Financial Services, March 2012, s. 14.

26 NBP, Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb edukacyj-
nych w tym zakresie. Raport z badania, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa 
wrzesie  2015 r., s. 112.

27 Szerzej: D. Maison, Badanie postaw Polaków powy ej 60 roku ycia wobec obrotu bezgotówko-
wego, Warszawa kwiecie  2012.
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Zgodnie z przewidywaniami najbardziej ubankowion  grup  osób (spo ród tych 
w wieku 55+) na wszystkich wyodr bnionych poziomach okazali si  respondenci 
w przedziale wieku 55–59 lat. W ród przyczyn dysproporcji widocznych na rysun-
ku najcz ciej wskazuje si  wzgl dy ekonomiczne (brak wystarczaj cych rodków 
pieni nych lub wysokie koszty posiadania rachunku) oraz bariery maj ce swoje 
ród o w mentalno ci, które nasilaj  si  wraz z wiekiem, w ród których kluczowy 

jest brak potrzeby posiadania rachunku, niewystarczaj ce zaufanie do banków oraz 
niski stan wiedzy i umiej tno ci finansowych28.

2.  EDUKACJA FINANSOWA JAKO DETERMINANTA W CZENIA 
W SYSTEM BANKOWY

Podejmowanie wiadomych decyzji finansowych wymaga odpowiednich kom-
petencji, które s  konglomeratem posiadanej wiedzy oraz umiej tno ci jej prak-
tycznego wykorzystania. Wiedza finansowa to umiej tno  rozumienia finansów. 
Poj cie wiedzy finansowej (financial knowledge) odnosi si  do zestawu informacji 
i sposobu ich wykorzystania, który umo liwia jednostce podejmowanie przemy-
lanych i efektywnych decyzji poprzez rozumienie finansów29. Konsument wypo-

sa ony w wiedz  finansow  ma wi ksz  wiadomo  mo liwo ci, jakie daje rynek 
finansowy i jest w stanie lepiej oszacowa  ryzyko towarzysz ce podejmowanym 
decyzjom finansowym.

Wiedza finansowa jest ci le zwi zana z poj ciem edukacji finansowej (finan-
cial education). OECD definiuje edukacj  finansow  jako proces, dzi ki któremu 
konsumenci / inwestorzy zyskuj  umiej tno  lepszego zrozumienia zasad funkcjo-
nowania produktów finansowych. Za po rednictwem informacji, instrukcji i porad 
rozwijaj  umiej tno ci i zyskuj  pewno  bycia bardziej wiadomym ryzyka finan-
sowego, mo liwo ci dokonywania wiadomych wyborów, poszukiwania pomocy i po-
dejmowania bardziej skutecznych dzia a  zmierzaj cych do poprawienia dobrobytu 
finansowego30.

Szerszym poj ciem ni  wiedza finansowa (teoria) s  umiej tno ci finansowe 
( financial literacy), które interpretowane s  jako mo liwo  przetwarzania infor-
macji gospodarczych i podejmowania wiadomych decyzji dotycz cych planowa-
nia finansowego, gromadzenia oszcz dno ci, zaci gania zobowi za 31. Wi ksze 

28 Ibidem, s. 27.
29 M. Musia , Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarz dzania finansami osobistymi, „Finanse 

i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law”, III, 1, 2016, s. 100.
30 OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, 2005, 

s. 4–6.
31 A. Lusardi, O.S. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, 

„Journal of Economic Literature”, 52, 1, 2014, s. 6.
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trudno ci sprawia interpretacja koncepcji financial capability, która zazwyczaj 
t umaczona jest jako wiadomo  finansowa32. Wykracza ona ponad umiej tno ci 
finansowe, bowiem swym zakresem obejmuje wiedz  i zrozumienie, umiej tno ci 
oraz kompetencje kreuj ce odpowiedzialno  finansow , b d c  efektem uczenia 
si  przez ca e ycie33.

W kompleksowym podej ciu do edukacji wskazuje si  na pewien proces kszta -
towania wiadomo ci finansowej. Na pierwszym etapie konsument powinien przy-
swoi  sobie podstawow  wiedz  zwi zan  z produktami i procesami zachodz cymi 
na rynku finansowym (znajomo  produktów i us ug finansowych). Na drugim 
poziomie konsument powinien posi  umiej tno ci, które umo liwi  mu wyko-
rzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce (np. prowadzenie bud etu domowego). 
Natomiast ostatni etap zwi zany jest z kszta towaniem w ród konsumentów od-
powiedzialno ci finansowej (procesy oszcz dzania, inwestowania, odpowiedzialnego 
zad u ania si ). Mo na zatem przyj , e podstawowym celem edukacji finansowej 
jest dostarczanie niezb dnej wiedzy konsumentom oraz kszta towanie umiej tno ci 
i odpowiednich zachowa  na rynku us ug finansowych34.

Posiadanie wiadomo ci finansowej i podnoszenie jej poziomu generuje wiele 
pozytywnych konsekwencji zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym. 
W skali indywidualnej prowadz  one do polepszenia pozycji spo ecznej gospodarstw 
domowych, poprawiaj  umiej tno  korzystania z produktów bankowych i prowa-
dz  do podejmowania bardziej odpowiedzialnych i wiadomych decyzji w odniesie-
niu do us ug finansowych35. Natomiast konsekwencje makroekonomiczne znajduj  
swoje odzwierciedlenie g ównie w ograniczeniu niekorzystnych zjawisk, jakimi s : 
nadmierne zad u enie zagra aj ce wyp acalno ci gospodarstw domowych, wyklu-
czenie finansowe, czy nawet szerzej wykluczenie spo eczne36.

Konieczno  posiadania wiedzy z zakresu finansów, jej systematycznego aktu-
alizowania oraz poszerzania, wynika z istnienia zwi zku mi dzy wiedz  finanso-

32 Szerzej na temat poj cia financial capability zob. M. Zdanowska, Financial capability – zdolno  
zarz dzania finansami osobistymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego. Problemy 
Zarz dzania, Finansów i Marketingu”, 21, 2012, s. 251–260.

33 Social and Enterprise Development Innovations (SEDI), Financial Capability and Poverty Dis-
cussion Paper, July 2004, s. 5–6.

34 Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji kon-
sumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów, 2007/2288(INI), Komisja Rynku Wewn trz-
nego i Ochrony Konsumentów, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A6-2008-0393+0+DOC+XML+V0//PL (dost p: 10.05.2016).

35 V.G. Perry, M.D. Morris, Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and I ncome 
in Explaining Consumer Financial Behavior, ,,Journal of Consumer Affairs”, 39, 2, 2005, 
s. 299–313; A. Lusardi, Preparing for Retirement: The Importance of Planning Costs, National 
Tax Association Proceedings 2002, s. 148–154.

36 M. Penczar, Ocena poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle krajów UE, [w:] Rola edukacji 
finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Bada  nad Gospodark  Rynko-
w , Gda sk 2014, s. 12.
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w  a zakresem i cz stotliwo ci  korzystania z produktów finansowych. Przywo a  
mo na wyniki cyklicznego badania realizowanego przez Pentor w Polsce Postawy 
Polaków wobec oszcz dzania. Zgodnie z nim osoby, które uzyskiwa y najwy szy 
wynik testu wiedzy finansowej, korzysta y jednocze nie w wi kszym zakresie 
z oferty produktów finansowych, np. 79% osób w tej grupie mia o konto banko-
we (56% w populacji), dost p do rachunku internetowego deklarowa o 47% osób 
(25% w populacji), lokaty mia o 20% osób (10% w populacji)37.

Zwi zek mi dzy poziomem wiedzy finansowej a skal  i zakresem korzysta-
nia z produktów finansowych zosta  potwierdzony tak e w badaniu Stan wiedzy 
 finansowej Polaków, zgodnie z którym na poziom wiedzy istotnie wp ywa stopie  
w czenia w system bankowy38. Najsilniejszy zwi zek zaobserwowano w przypad-
ku ubankowienia i wiedzy obiektywnej sprawdzonej na podstawie testu wiedzy 
w formie quizu (korelacja r = 0,47; p < 0,001), s abszy w przypadku wiedzy re-
latywnej, stanowi cej odniesienie poziomu wiedzy respondenta do redniej wie-
dzy Polaków (korelacja r = 0,36; p < 0,001) i subiektywnej39, b d cej samoocen  
poziomu wiedzy finansowej (korelacja r = 0,31; p < 0,001). Ponadto, jak wynika 
z badania przeprowadzonego na zlecenie NBP, brak wiedzy na temat mechanizmów 
dzia ania p atno ci bezgotówkowych, towarzysz ce temu przes dy i b dne przeko-
nania s jedn  z najwa niejszych barier przed intensyfikacj  korzystania z obrotu 
bezgotówkowego40.

W wietle wskazanych powy ej czynników wp ywaj cych na poziom wykluczenia 
bankowego autorzy opracowania zdecydowali si  podda  g bszej analizie wyst po-
wanie zale no ci mi dzy wykluczeniem bankowym osób w wieku 50+ a posiadan  
przez te osoby wiedz  finansow . B dzie ona rozpatrywana w dwóch wymiarach, 
jako wiedza finansowa teoretyczna, czyli sprowadzaj ca si  do znajomo ci dane-
go zagadnienia finansowego, oraz wiedza finansowa praktyczna, która umo li-
wia przeprowadzenie porównania produktów finansowych, wyliczenie podstawo-
wych wielko ci zwi zanych z produktami finansowymi, np. kosztów i mo liwych 
przychodów. 

37 Pentor, Postawy Polaków wobec oszcz dzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 
2010, s. 9.

38 Dom Badawczy Maison, Stan wiedzy finansowej Polaków, raport Fundacji Kronenberga przy 
Citi Handlowy, wrzesie  2009 r., s. 123.

39 W literaturze poza wiedz  finansow  teoretyczn  i praktyczn  niekiedy te  wskazywana jest 
kategoria wiedzy finansowej subiektywnej, czyli opieraj cej si  na samoocenie w zakresie po-
ziomu posiadanej wiedzy finansowej. D. Maison, Postawy Polaków…, op. cit., s. 70.

40 D. Maison, Analiza barier dotycz cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie 
dzia a  ograniczaj cych te bariery, Warszawa wrzesie  2010 r., s. 55, http://www.nbp.pl/sys-
templatniczy/obrot_bezgotowkowy/analiza_barier.pdf (dost p: 12.05.2016).
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3.  POZIOM WIEDZY FINANSOWEJ A W CZENIE BANKOWE 
W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

3.1. Metodyka badania

Wskazane powy ej przes anki stanowi y podstaw  do przeprowadzenia badania 
poziomu wiedzy finansowej mieszka ców województwa ódzkiego w wieku 50+, 
w celu zweryfikowania hipotezy o istnieniu zale no ci mi dzy posiadan  wiedz  
finansow  a zakresem posiadania i korzystania z produktów finansowych41. Ba-
danie zosta o przeprowadzone metod  indywidualnego wywiadu osobistego face to 
face w domu respondenta (technika PAPI), na reprezentatywnej próbie 500 miesz-
ka ców województwa ódzkiego w wieku 50+. Pomiaru wiedzy finansowej dokona-
no opieraj c si  na kwestionariuszu – opracowanym przez A. Atkinson i F.-A. Messy  
– wykorzystywanym w badaniach poziomu wiedzy finansowej, prowadzonych na 
skal  mi dzynarodow  na zlecenie OECD42. Badanie ankietowe odby o si  we 
wszystkich miastach województwa ódzkiego powy ej 20 tys. mieszka ców oraz 
w wybranych (wylosowanych) miastach poni ej 20 tys. mieszka ców.

Wybór województwa ódzkiego jako miejsca przeprowadzenia badania deter-
minowany by  tak e wynikami diagnozy sytuacji spo eczno-gospodarczej, staty-
stykami GUS oraz opracowaniami z zakresu demografii województwa ódzkiego, 
które jednoznacznie wskazuj  na starzenie si  jego mieszka ców i wyst powanie 
zjawiska depopulacji. Zdiagnozowane problemy demograficzne w województwie 
ódzkim w wy ej wymienionych materia ach ocenione zosta y jako najpowa niej-

sze w skali kraju43.

41 Metoda badania oraz analiza struktury odpowiedzi zosta a szerzej opisana w monografii 
I. Kuchciak, M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa i inkluzja 
bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód  
2014.

42 Kwestionariusz badania stanowi  odzwierciedlenie kwestionariusza opracowanego przez OECD 
i International Network on Financial Education (INFE) w celu wskazania kierunków badania 
wiedzy finansowej w poszczególnych krajach, umo liwiaj cych ich porównywalno  pod k -
tem kluczowych grup spo eczno-demograficznych i opracowanie krajowych strategii edukacji 
finansowej. A. Atkinson, F.-A. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / 
International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on 
Finance, Insurance and Private Pensions, OECD Publishing, 15, 2012; OECD/INFE Toolkit to 
Measure Financial Literacy and Inclusion. Guidance, Core Questionnaire and Supplementary 
Questions, June 2013, https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_
INFE_toolkit_to_measure_fin_lit_and_fin_incl.pdf (dost p: 10.05.2016).

43 Urz d Marsza kowski Województwa ódzkiego, Plan przeciwdzia ania depopulacji w wojewódz-
twie ódzkim, ód  sierpie  2015 r., s. 6–8, http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2015/2015-
08-24-DBA/Plan%20przeciwdzialania%20depopulacji_PDF.pdf (dost p: 10.10.2016); Urz d 
Statystyczny w odzi, Stan i ruch naturalny ludno ci w województwie ódzkim, ód  2015, 
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Na etapie analizy uzyskanych wyników do badania zale no ci mi dzy wybra-
nymi cechami wykorzystano test niezale no ci 2 (chi-kwadrat), a przy weryfi-
kacji poszczególnych hipotez z regu y przyjmowano poziom istotno ci  = 0,05 
(w niektórych przypadkach za   = 0,1). W przypadku wyst powania zale no ci 
mi dzy cechami do pomiaru si y zwi zku wykorzystano wspó czynnik zbie no ci 
V- Cramera44. Obliczenia wykonano w programie STATISTICA PL oraz MS Excel.

3.2. Poziom wiedzy finansowej respondentów w teorii i praktyce

W literaturze przedmiotu wskazuje si  na istnienie zwi zku mi dzy cechami 
demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi a poziomem wiedzy finansowej. W ra-
mach wiedzy finansowej mo na wyodr bni  dwie kategori : wiedz  finansow  
teoretyczn , czyli sprowadzaj c  si  do znajomo ci danego zagadnienia finanso-
wego, oraz wiedz  finansow  praktyczn , która umo liwia przeprowadzenie 
porównania produktów finansowych, wyliczenia podstawowych wielko ci zwi za-
nych z produktami finansowymi, np. kosztów i mo liwych przychodów. Spo ród 
cech demograficznych i spo eczno-ekonomicznych analizowane by y: p e , grupa 
wieku (50–59, 60–69, 70–79, powy ej 79), stan cywilny (osoba samotna, osoba 
w zwi zku), wykszta cenie (podstawowe, rednie, niepe ne wy sze, wy sze), ak-
tywno  zawodowa (aktywny, bierny, inna odpowied ).

Poziom finansowej wiedzy teoretycznej reprezentowany przez responden-
tów zosta  oceniony na podstawie poprawno ci udzielonych przez nich odpowiedzi 
na pi  poni szych pyta :
1) Inwestycja o wysokiej stopie zwrotu charakteryzuje si  wysokim ryzykiem?
2) Gdyby kto  Pani/Panu zaoferowa  szans  zarobienia du ych pieni dzy, czy jedno-

cze nie postrzega to Pani/Pan jako mo liwo  stracenia du ej kwoty pieni dzy? 
3) Czy Pani/Pana zdaniem wysoka inflacja oznacza, e koszty ycia gwa towanie 

wzrastaj ?
4) Czy Pani/Pana zdaniem zazwyczaj istnieje mo liwo  ograniczenia ryzyka pod-

czas inwestowania na gie dzie poprzez zakup ró nych akcji?
5) Czy Pani/Pana zdaniem istnieje wy sze prawdopodobie stwo stracenia wszyst-

kich pieni dzy, je li s  one przechowywane w jednym miejscu?

s. 10–20, http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-
w-wojewodztwie-lodzkim-w-2015-r-,5,4.html (dost p: 10.10.2016).

44 Test niezale no ci chi-kwadrat jest powszechnie znanym testem i mo na odnale  go w ka dym 
podr czniku do statystyki matematycznej (podobnie jak wspó czynnik zbie no ci V-Cramera). 
Warto jednak doda , e jest to test nieparametryczny, a wi c nie wymaga spe nienia adnych 
za o e  odno nie do rozk adów badanych cech i mo e by  stosowany do badania zwi zku mi -
dzy cechami zarówno mierzalnymi, jak i niemierzalnymi, bez wzgl du na skal  pomiaru cech. 
Hipoteza H0 w te cie zak ada, e badane cechy s  niezale ne, hipoteza H1, e badane cechy s  
zale ne. Por. J. Jó wiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw…, op. cit., s. 336–340.
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Rozk ad odpowiedzi na pytania z wiedzy teoretycznej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Rozk ad odpowiedzi na pytania dotycz ce wiedzy finansowej – 
cz  teoretyczna (w %)

Udzielona 
odpowied Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5

Poprawna 60,8 58,6 80,0 46,4 71,3

Niepoprawna 33,3 26,1 4,3 44,4 22,2

Nie wiem  3,8 14,4 15,0  7,6  6,3

Odmawiam 
odpowiedzi

 2,1  0,9  0,7  1,6  0,2

ród o: opracowanie w asne na podstawie: I. Kuchciak, M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcin-
kowska, Edukacja finansowa…, op. cit., s. 231.

Zdecydowana wi kszo  respondentów (od 58,6% do 80,0%) poprawnie odpo-
wiedzia a na postawione pytania teoretyczne, z wyj tkiem pytania 4 dotycz cego 
gie dy, w którym zarówno odsetek odpowiedzi poprawnych, jak i niepoprawnych by  
na zbli onym wysokim poziomie (tabela 1). Zestawienie teoretycznej wiedzy finan-
sowej z cechami demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Teoretyczna wiedza finansowa wed ug cech demograficznych 
i spo eczno-ekonomicznych

Wyszcze-
gólnienie P e Stan 

cywilny
Aktywno
zawodowa

Grupa 
wieku Wykszta cenie

Pytanie 1
niezale ne
p = 0,269

Chi2 = 1,22

zale nea

p = 0,063
Chi2 = 3,45
V-C = 0,089

zale ne
p = 0,002

Chi2 = 12,84
V-C = 0,170

zale ne
p = 0,001

Chi2 = 16,24
V-C = 0,192

zale ne
p  <  0,001

Chi2 = 19,82
V-C = 0,211

Pytanie 2
niezale ne
p = 0,175

Chi2 = 1,84

niezale ne
p = 0,470

Chi2 = 0,52

zale nea 
p = 0,074

Chi2 = 5,22
V-C = 0,108

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 19,75
V-C = 0,212

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 16,04
V-C = 0,190

Pytanie 3
niezale ne
p = 0,865

Chi2 = 0,03

niezale ne 
p = 0,725

Chi2 = 0,12

niezale ne
p = 0,129

Chi2 = 4,10

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 23,34
V = 0,230

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 26,77
V = 0,245
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Wyszcze-
gólnienie P e Stan 

cywilny
Aktywno
zawodowa

Grupa 
wieku Wykszta cenie

Pytanie 4

zale nea

p = 0,088
Chi2 = 2,91
V-C = 0,081

zale ne
p = 0,016

Chi2 = 5,83
V-C = 0,115

zale ne
p = 0,007

Chi2 = 9,79
V-C = 0,148

zale ne
p = 0,002

Chi2 = 14,43
V-C = 0,181

zale ne
p = 0,001

Chi2 = 15,57
V-C = 0,187

Pytanie 5

zale nea

p = 0,067
Chi2 = 3,36
V-C = 0,087

zale nea

p = 0,067
Chi2 = 3,35
V-C = 0,087

zale nea

p = 0,062
Chi2 = 5,57
V-C = 0,112

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 18,43
V-C = 0,204

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 21,22
V-C = 0,218

a Cechy zale ne na poziomie istotno ci alfa = 0,1, na poziomie istotno ci alfa = 0,05 s  niezale ne.

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania.

Wyniki testu niezale no ci wskazuj , e teoretyczna wiedza finansowa respon-
dentów nie zale y od ich p ci (przy poziomie istotno ci alfa = 0,05). Jest cz ciowo 
zale na od stanu cywilnego (osoba samotna, osoba w zwi zku) i aktywno ci zawo-
dowej badanych osób (aktywny, bierny, inna odpowied ). Natomiast najistotniej-
szy wp yw na poziom teoretycznej wiedzy respondentów maj  dwa czyn-
niki: grupa wieku oraz wykszta cenie. Warto ci wspó czynnika zbie no ci 
V-Cramera (V-C) wskazuj  jednak, e si a tych zale no ci jest s aba (0,081; 0,245).

W odniesieniu do teoretycznej wiedzy finansowej dokonano tak e ana-
lizy jej zwi zku z korzystaniem z produktów bankowych. W ród osób, które 
udzieli y poprawnych odpowiedzi na pytania teoretyczne, zdecydowana wi kszo  
mia a rachunek bie cy (blisko 80%), prawie po owa by a posiadaczami kart p at-
niczych, niemal 1/3 respondentów z tej grupy mia a rachunek oszcz dno ciowy, 
a oko o 1/5 korzysta a z lokaty lub depozytu terminowego. W dalszej kolejno ci 
wskazywano na korzystanie z kredytów i pozosta ych produktów. Udzia  osób, 
które udzieli y prawid owych odpowiedzi, ale nie mia y adnych produktów fi-
nansowych, pozostawa  na niskim poziomie i waha  si , w zale no ci od pytania, 
od 6,3% do 7,8%45.

W kolejnym kroku analizy zweryfikowano, czy istnieje zwi zek mi dzy wybra-
nymi cechami demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi a poziomem finanso-
wej wiedzy praktycznej posiadanej przez respondentów – mieszka ców woje-
wództwa ódzkiego w wieku 50+. Poziom wiedzy praktycznej sprawdzany by  na 
podstawie poprawno ci odpowiedzi udzielonych w pi ciu nast puj cych zadaniach:

45 I. Kuchciak, M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., 
s. 261.

Tabela 2 (cd.)
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1) Prosz  sobie wyobrazi , e 5 braci dosta o 1000 z . W przypadku gdyby bracia 
mieli podzieli  si  po równo, to ile ka dy z braci powinien dosta  pieni dzy?

2) Prosz  sobie wyobrazi , e bracia b d  musieli poczeka  rok na swoje udzia y 
w 1000 z , inflacja jest na poziomie 4%. Ile po okresie jednego roku b d  w sta-
nie kupi  lub uzyskaj ?

3) Po yczy a/  Pani/Pan przyjacielowi 25 z , a on odda  Pani/Panu nast pnego dnia 
25 z . Jakie odsetki zap aci  od tej po yczki?

4) Za ó my, e Pani/Pan wp aci a/  1000 z  na bezp atny (bez prowizji) rachunek 
oszcz dno ciowy z gwarantowanym oprocentowaniem 2% rocznie. Nie dokony-
wa a Pani/Pan adnych dalszych wp at na ten rachunek ani wyp at. Jak du o 
rodków b dzie na koniec pierwszego roku na rachunku?

5) Jaka kwota b dzie na rachunku po 5 latach, je li nie ma za niego adnych op at?
Rozk ad odpowiedzi na pytania dotycz ce wiedzy finansowej praktycznej przed-

stawia tabela 3.

Tabela 3. Rozk ad odpowiedzi na pytania dotycz ce wiedzy finansowej – 
cz  praktyczna (w %)

Udzielona 
odpowied Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5

Poprawna 91,0 46,4 84,3 55,1 33,6

Niepoprawna  2,1 32,1  2,5 12,9 38,7

Nie wiem  5,6 18,8 10,3 29,1 26,1

Odmawiam 
odpowiedzi

 1,3  2,7  2,9  2,9  1,6

ród o: opracowanie w asne na podstawie: I. Kuchciak, M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcin-
kowska, Edukacja finansowa…, op. cit., s. 236.

Zdecydowana wi kszo  respondentów (od 55,1% do 91,0%) poprawnie odpo-
wiedzia a na postawione pytania z wiedzy praktycznej, z wyj tkiem pytania 2 i 5 
dotycz cego warto ci pieni dza w czasie, w których zarówno odsetek odpowiedzi 
poprawnych jak i niepoprawnych wraz z „nie wiem”, by  na wysokim poziomie. 
Zestawienie praktycznej wiedzy finansowej wed ug cech demograficznych i spo-
eczno-ekonomicznych prezentuje tabela 4.
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Tabela 4. Praktyczna wiedza finansowa wed ug cech demograficznych 
i spo eczno-ekonomicznych

Wyszcze-
gólnienie P e Stan 

cywilny
Aktywno
zawodowa

Grupa 
wieku Wykszta cenie

Zadanie 1
niezale ne
p = 0,256

Chi2 = 1,29

niezale ne
p = 0,244

Chi2 = 1,36

zale ne
p = 0,025

Chi2 = 7,40
V-C = 0,129

zale ne
p = 0,004

Chi2 = 13,28
V-C = 0,173

niezale ne
p = 0,153

Chi2 = 3,76

Zadanie 2

zale nea

p = 0,086
Chi2 = 2,95
V-C = 0,081

niezale ne 
p = 0,633

Chi2 = 0,23

niezale ne
p = 0,129

Chi2 = 4,09

niezale ne
p = 0,861

Chi2 = 0,75

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 30,10
V-C = 0,26

Zadanie 3
niezale ne
p = 0,906

Chi2 = 0,01

niezale ne
p = 0,423

Chi2 = 0,64

niezale ne
p = 0,964

Chi2 = 0,07

zale ne
p = 0,001

Chi2 = 16,35
V-C = 0,192

zale ne
p = 0,018

Chi2 = 8,00
V-C = 0,134

Zadanie 4
niezale ne
p = 0,476

Chi2 = 0,51

niezale ne
p = 0,983
Chi2 = 0

niezale ne
p = 0,748

Chi2 = 0,58

niezale ne
p = 0,135

Chi2 = 5,56

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 23,47
V-C = 0,23

Zadania 5
niezale ne
p = 0,270

Chi2 = 1,22

niezale ne
p = 0,170

Chi2 = 1,88

zale ne
p = 0,003

Chi2 = 11,38
V-C = 0,16

zale nea

p = 0,083
Chi2 = 6,67
V-C = 0,123

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 20,46
V-C = 0,215

a Cechy zale ne na poziomie istotno ci alfa = 0,1, na poziomie istotno ci alfa = 0,05 s  niezale ne.

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania.

Wyniki testu niezale no ci wskazuj , e praktyczna wiedza finansowa respon-
dentów nie zale y od ich p ci oraz stanu cywilnego, jest natomiast cz ciowo za-
le na od aktywno ci zawodowej osób w wieku 50+ oraz przynale no ci do grupy 
wiekowej. Natomiast najistotniejszy wp yw na poziom praktycznej wiedzy 
respondentów ma ich wykszta cenie. Interpretacja warto ci wspó czynników 
zbie no ci V-Cramera (V-C) ponownie wskazuje jednak, e si a tych zale no ci jest 
s aba (0,081; 0,260).

W celu uzupe nienia powy szych wyników zbadano, czy wiedza teoretyczna 
wp ywa na wiedz  praktyczn . Zgodnie z oczekiwaniami, wyst powa a zale no  
mi dzy prawid owo / nieprawid owo udzielonymi odpowiedziami na pytania teore-
tyczne i praktyczne. W ka dym z 25 przypadków uzyskano istotny statystycznie 
(w wielu przypadkach nawet na poziomie istno ci alfa = 0,01) wynik testu nieza-
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le no ci 2. Oznacza to, e nale a o odrzuci  hipotez  zerow  mówi c  o niezale -
no ci odpowiedzi na pytania teoretyczne i praktyczne na rzecz alternatywnej, e 
wyst puje zale no  mi dzy posiadan  wiedz  teoretyczn  i praktyczn  
respondentów. Obliczone wspó czynniki zbie no ci V-Cramera (V-C) mie ci y si  
w przedziale (0,115; 0,408) i wskazywa y na umiarkowan  si  tej zale no ci.

Analizie poddano równie  zale no  sposobu wyboru produktów i us ug 
bankowych od posiadanej wiedzy finansowej – teoretycznej i praktycznej46. Wyni-
ki przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Sposób wyboru produktów i us ug bankowych wed ug posiadanej 
wiedzy finansowej

Udzielona 
odpowied

Wiedza finansowa

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5

Sposób 
wyboru 
produktów
i us ug 
bankowych

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 40,15
V-C = 0,302

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 29,26
V-C = 0,258

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 30,70
V-C = 0,264

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 29,30
V-C = 0,258

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 19,21
V-C = 0,209

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 29,30
V-C = 0,258

zale ne
p = 0,004

Chi2 = 13,45
V-C = 0,175

zale ne
p < 0,001

Chi2 = 32,54
V-C = 0,272

zale ne
p = 0,010

Chi2 = 11,30
V-C = 0,161

zale nea

p = 0,061
Chi2 = 7,37
V-C = 0,13

a Cechy zale ne na poziomie istotno ci alfa = 0,1.

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania.

Sposób wyboru rozpatrywany by  w kilku wariantach odpowiedzi, które mo na 
sprowadzi  do poziomu rozwa no ci tych decyzji. Respondenci przed podj ciem 
decyzji o wyborze produktów i us ug bankowych mogli: {rozwa a  kilka produktów 
/ po yczek / kredytów / rachunków oferowanych przez ró ne instytucje finansowe}, 
{rozwa a  kilka produktów / po yczek / kredytów / rachunków oferowanych przez 
jedn  instytucj  finansow } lub {wcale nie rozwa a  adnych innych ofert produk-
tów / po yczek / kredytów / rachunków}, {inna odpowied }.

Wyniki w tabeli 5 potwierdzaj , e wyst puje zale no  mi dzy teo-
retyczn  i praktyczn  wiedz  finansow  a sposobem wyboru produktów 
i us ug bankowych. Zarówno w przypadku wiedzy teoretycznej jak i praktycznej 
jest to s aba-umiarkowana zale no  – wspó czynniki zbie no ci V-Cramera (V-C) 

46 Pytanie by o kierowane do osób, które obecnie i w ci gu ostatnich 2 lat posiada y produkty 
i us ugi bankowe.
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mie ci y si  w przedziale odpowiednio: 0,209; 0,302 oraz 0,130; 0,272. Najcz ciej 
sposób wyboru produktów i us ug bankowych – w teorii i praktyce – opiera  si  na 
podej ciu {rozwa a  kilka produktów / po yczek / kredytów / rachunków oferowa-
nych przez ró ne instytucje finansowe}.

3.3. Posiadanie produktów i korzystanie z us ug bankowych

W pierwszym etapie oceny zakresu w czenia w system bankowy osób w wieku 
50+ sprawdzono, czy wyst puje zale no  mi dzy poszczególnymi cechami demo-
graficznymi i spo eczno-ekonomicznymi tych osób a faktem posiadania / korzy-
stania przez nie z produktów / us ug bankowych obecnie oraz w ci gu ostatnich 
2 lat. Wymienione w kwestionariuszu produkty / us ugi bankowe pogrupowano, 
uzyskuj c nast puj cy zestaw odpowiedzi: {rachunek bankowy}, {produkty kredy-
towo-po yczkowe}, {produkty oszcz dno ciowe}, {produkty p atnicze (rozliczenio-
we)}, {nie mam adnego i odmawiam odpowiedzi}47. Spo ród cech demograficznych 
i spo eczno-ekonomicznych analizowane by y: p e , stan cywilny, aktywno  zawo-
dowa, grupa wiekowa, wykszta cenie oraz ród a dochodów. Wyniki przedstawia 
tabela 6.

Poszukuj c powi za  mi dzy posiadaniem produktów i korzystaniem z us ug 
bankowych (obecnie oraz w ci gu 2 lat) a cechami demograficznymi i spo eczno-
-ekonomicznymi osób w wieku 50+, nale y zauwa y , e jedynie p e  okaza a si  
cech  nieistotn . Pozosta e cechy, jak stan cywilny, aktywno  zawodowa, 
grupa wieku, wykszta cenie oraz ród a dochodów maj  istotny wp yw na 
posiadanie produktów bankowych. Wspó czynniki zbie no ci V-Cramera (V-C) 
w przypadku pytania zwi zanego z posiadaniem produktów (korzystaniem z us ug) 
bankowych obecnie zawiera y si  w przedziale od 0,224 do 0,400, a w przypadku 
pytania dotycz cego posiadania produktów (korzystania z us ug) bankowych w ci -
gu ostatnich 2 lat wynosi y od 0,196 do 0,367. Tym samym wspó czynniki wskaza y 
na umiarkowan  si  tych zale no ci.

47 Grupowanie odpowiedzi z kwestionariusza odby o si  wed ug schematu:
   rachunek bankowy – rachunek bie cy (rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy, ROR),
   produkty kredytowo-po yczkowe – kredyt hipoteczny, po yczka hipoteczna, kredyt bez za-

bezpieczenia, kredyt/po yczka gotówkowa, mikrokredyt,
   produkty oszcz dno ciowe – rachunek oszcz dno ciowy, konto oszcz dno ciowe, lokaty, de-

pozyty terminowe,
   produkty p atnicze (rozliczeniowe) – karta p atnicza (debetowa, kredytowa, obci eniowa), 

karta przedp acona (prepaid), p atno ci mobilne,
   nie mam adnego, odmawiam odpowiedzi.



Problemy i pogl dy

167

Tabela 6. Wp yw  cech demograficznych i spo eczno-ekonomicznych 
na posiadanie produktów bankowych

Wyszczególnienie Posiadanie produktów
bankowych (obecnie)

Posiadanie produktów 
bankowych

(w ci gu ostatnich 2 lat)
P e niezale ne

p = 0,939, Chi2 = 1,26
niezale ne
p = 0,997, Chi2 = 0,34

Stan cywilny zale ne
p = 0,001, Chi2 = 21,32, 
V-C = 0,224

zale ne
p = 0,006, Chi2 = 16,38, 
V-C = 0,196

Aktywno  
zawodowa

zale ne
p < 0,001, Chi2 = 63,90, 
V-C = 0,393

zale ne
p < 0,001, Chi2 = 53,08, 
V-C = 0,357

Grupa wieku zale ne
p < 0,001, Chi2 = 69,38, 
V-C = 0,233

zale ne
p < 0,001, Chi2 = 59,24, 
V-C = 0,215

Wykszta cenie zale ne
p < 0,001, Chi2 = 137,07, 
V-C = 0,400

zale ne
p < 0,001, Chi2 = 116,29, 
V-C = 0,367

ród a dochodów zale ne
p < 0,001, Chi2 = 55,82, 
V-C = 0,256

zale ne
p < 0,001, Chi2 = 44,91, 
V-C = 0,229

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania.

W kolejnym etapie analizy zweryfikowano, czy istnieje zale no  mi dzy wiedz  
na temat istnienia poszczególnych produktów / us ug bankowych a ich posiadaniem 
obecnie lub w ci gu ostatnich 2 lat. W pierwszym przypadku w te cie niezale no ci 
uzyskano nast puj c  statystyk : Chi2 = 561,80, p < 0,001, V-C = 0,660, w drugim 
za  statystyk : Chi2 = 511,41, p < 0,001, V-C = 0,627. Na podstawie otrzy-
manych wyników mo na zatem stwierdzi , e wyst puje silna zale no  
mi dzy wiedz  o istnieniu produktów finansowych a korzystaniem z nich 
(obecnie oraz w ci gu ostatnich 2 lat).

Z danych zebranych w wyniku badania ankietowego wynika, e rachunek bie-
cy (rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy, ROR) ma 77,0% badanej zbiorowo-

ci. Udzia  osób maj cych kart  p atnicz  wynosi  40,0%. Posiadaczami rachunku 
oszcz dno ciowego jest 30,0% respondentów, a lokaty lub depozytu 14,5% badanych 
osób. Na dalszym miejscu znalaz y si  kredyt lub po yczka gotówkowa, któr  ma 
12,7% respondentów. Rozk ad odpowiedzi uczestników badania w przypadku za-
pytania o korzystanie z produktów bankowych w ci gu ostatnich dwóch lat przed-
stawia  si  podobnie jak w poprzednim pytaniu – najwi cej wskaza  ankietowa-
nych uzyska o posiadanie rachunku bie cego (76,8%), nast pnie karty p atniczej 
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(40,0%), rachunku oszcz dno ciowego (27,2%), lokaty lub depozytu (15,6%) oraz 
kredytu lub po yczki gotówkowej (14,1%)48. Wykluczonymi finansowo okaza y si  
osoby z wykszta ceniem podstawowym (46,5%), zasadniczym zawodowym (30,2%), 
zamieszkuj ce tereny wiejskie (51,2%) i niewielkie miasteczka (25,6%), osi gaj ce 
nieregularne dochody (45,3%).

Jako uzupe nienie powy szych analiz zweryfikowano istnienie zale no ci mi dzy 
odpowiedzialno ci  za podejmowanie bie cych decyzji w gospodarstwie domowym 
a posiadaniem produktów i us ug bankowych aktualnie oraz w ci gu ostatnich 2 lat. 
Przyj to w tym celu trzy mo liwe odpowiedzi: {decyzj  podejmuje sam ankietowa-
ny}, {decyzje podejmowane s  wspólnie w gospodarstwie domowym} oraz {decyzj  
podejmuje inna osoba z gospodarstwa domowego}. W pierwszym przypadku w te cie 
niezale no ci uzyskano warto  statystyki Chi2 = 97,42, p < 0,001, V-C = 0,339, 
w drugim przypadku warto  statystyki Chi2 = 94,77, p < 0,001, V-C=0,333. Uzy-
skane wyniki wskazuj , e na poziomie istotno ci alfa = 0,05 (a nawet 
alfa = 0,01) wyst puje umiarkowana zale no  mi dzy podejmowaniem 
decyzji finansowych a korzystaniem z produktów bankowych (w cze-
niem w system bankowy) obecnie oraz w ci gu ostatnich 2 lat). Osoby, 
które samodzielnie podejmowa y decyzje w gospodarstwie domowym lub robi y to 
wspólnie (z partnerem b d  innym cz onkiem gospodarstwa), cz ciej posiada y pro-
dukty bankowe (obecnie, w ci gu ostatnich 2 lat) ni  osoby, które nie uczestniczy y 
w gospodarstwie domowym w podejmowaniu decyzji finansowych.

Respondenci zostali tak e zapytani o posiadanie bud etu domowego (plan wp y-
wów i wydatków)49. Prowadzenie bud etu traktowane jest jako jeden z podstawo-
wych elementów zarz dzania finansami domowymi, bowiem dzi ki niemu mo liwe 
jest szacowanie oszcz dno ci i wcze niejsze przewidywanie deficytu w domowych 
finansach. Analizie poddano zale no  mi dzy posiadaniem bud etu domowego 
a w czeniem w system bankowy (korzystaniem z produktów bankowych) obecnie 
oraz w ci gu ostatnich 2 lat. W pierwszym przypadku w te cie niezale no ci uzy-
skano warto  statystyki Chi2 = 130,59, p < 0,001, V-C = 0,391, w drugim przy-
padku warto  statystyki Chi2 = 136,05, p < 0,001, V-C = 0,397. Potwierdzono 
tym samym, e na poziomie istotno ci alfa = 0,05 (a nawet alfa = 0,01) wyst puje 
umiarkowana zale no  mi dzy posiadaniem planu wp ywów i wydatków, 
a korzystaniem z produktów bankowych (w czeniem w system bankowy) 
obecnie oraz w ci gu ostatnich 2 lat. Oznacza to, e osoby sporz dzaj ce bu-
d et domowy cz ciej posiada y produkty i korzysta y z us ug bankowych (obecnie 
oraz w ci gu ostatnich 2 lat).

48 I. Kuchciak, M. wieszczak, K. wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., 
s. 217–230.

49 W pytaniu o posiadanie bud etu mo liwe by y odpowiedzi: {tak}, {nie, nie wiem, odmawiam 
odpowiedzi}.
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badanie ankietowe potwierdzi o istnienie zale no ci mi dzy 
wybranymi cechami demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi a w czeniem 
w system bankowy oraz reprezentowanym poziomem wiedzy finansowej. W przy-
padku mieszka ców województwa ódzkiego w wieku 50+ odnotowano ni szy po-
ziom ubankowienia wraz ze zbli aniem si  do wieku emerytalnego, pozostawaniem 
samotnym, nieaktywnym zawodowo, z zako czon  na ni szym poziomie edukacj  
oraz z nieregularnymi ród ami dochodów. Reprezentowany przez respondentów 
poziom wiedzy finansowej osób w wieku 50+ nie odbiega znacz co od wyników dla 
pozosta ych grup wiekowych50 i jedynie w przypadku wiedzy finansowej praktycz-
nej odnotowano znaczne braki.

Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzi y, e najwi kszy wp yw na po-
ziom teoretycznej wiedzy finansowej ma grupa wiekowa oraz wykszta -
cenie respondentów, a na poziom praktycznej wiedzy finansowej – wy-
kszta cenie. Ponadto wyst puje istotna statystycznie zale no  mi dzy 
„teori  i praktyk ”. Na fakt posiadania produktów bankowych wp ywaj : 
stan cywilny, aktywno  zawodowa, grupa wiekowa, wykszta cenie oraz 
ród a dochodów. Ponadto istnieje istotny statystycznie zwi zek mi dzy 

wiedz  na temat wyst powania na rynku poszczególnych produktów 
a ich posiadaniem.

Bior c pod uwag  rozwój us ug bankowych, starzenie si  demograficzne ludno-
ci oraz zwi zek mi dzy wiekiem a wykluczeniem finansowym, dla zapewnienia 

bezpiecze stwa finansowego gospodarstw domowych kluczowe staje si  skoncen-
trowanie na kwestii w czania w system bankowy coraz wi kszej liczby 
osób w wieku 50+ oraz podtrzymywanie ich w czenia, niezale nie od 
zmieniaj cej si  z wiekiem sytuacji finansowej i zawodowej. Ze wzgl du 
na potwierdzone niedostatki w poziomie wiedzy finansowej (teoretycz-
nej i praktycznej) jednym z rozwi za  zmierzaj cych do poprawienia 
wska ników ubankowienia powinno by  podnoszenie wiedzy finansowej. 
Konieczne jest zatem poszukiwanie rozwi za , dzi ki którym osoby 50+ b d  mo-
g y anga owa  si  jak najd u ej i jak najpe niej w ycie spo ecze stwa, a jednym 
z wymiarów tego zaanga owania jest tak e aktywno  w nawi zywaniu i podtrzy-
mywaniu relacji z bankami.

50 Wyniki bada  pierwotnych dotycz cych mieszka ców województwa ódzkiego w wieku 50 lat 
i wi cej porównano z wynikami bada  przeprowadzonych wed ug tej samej metodyki na ca ej 
populacji Polaków. Por. A. Atkinson, F.-A. Messy, Measuring Financial Literacy…, op. cit.
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Streszczenie

Wiedza finansowa postrzegana jest jako kluczowa determinanta procesów 
zwi kszania poziomu ubankowienia. Posiadanie wiedzy finansowej (teoretycznej 
i praktycznej) prowadzi do poprawy pozycji spo ecznej gospodarstw domowych, 
umiej tno ci korzystania z produktów bankowych, a w konsekwencji do podejmo-
wania bardziej odpowiedzialnych i wiadomych decyzji w odniesieniu do korzysta-
nia z produktów i us ug bankowych.

Celem opracowania jest zbadanie zale no ci mi dzy poziomem wiedzy finanso-
wej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami 
demograficznymi i spo eczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych czynni-
ków ró nicuj cych zakres w czenia w system bankowy osób w wieku 50+. W pracy 
przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatyw-
nej próbie 500 mieszka ców województwa ódzkiego w wieku 50+.

S owa kluczowe: wiedza finansowa, wiadomo  finansowa, w czenie bankowe

Abstract

The financial education is seen as one of the key macrosocial determinants 
increasing the level of banking inclusion. Individuals with a good financial 
knowledge (theoretical and practical) are more able to improve the social position 
of households, ability to use banking products and consequently to manage and 
resolve any financial problems or opportunities connected with these products.

The aim of the paper is to explore the relationship between the level of financial 
knowledge (both theoretical and practical), and selected demographic and socio-
economic characteristics, and identify the key factors differentiating the scope 
of banking inclusion of people aged 50+. The paper presents the results of a survey 
carried out on the representative sample of 500 inhabitants of Lodz, aged 50+.

Key words: financial knowledge, financial capability, banking inclusion
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