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Cechy spo eczno-demograficzne w znacznym stopniu ró nicuj  zwyczaje konsumentów korzystaj cych 

z us ug finansowych, umo liwiaj c tym samym pewn  ich segmentacj . Celem opracowania jest zdia-

gnozowanie barier i zidentyfikowanie wyzwa  stoj cych przed systemem us ug finansowych w Polsce 

w kontek cie rozpowszechnienia us ug p atno ci bezgotówkowych w ród ludno ci wiejskiej. Nacisk po o-

ono na przedstawienie potencjalnych modeli rozwoju p atno ci bezgotówkowych na wsi. Konsumenci 

us ug finansowych na wsi s  przyzwyczajeni do tradycyjnych sposobów pobierania gotówki, mniej 

popularne jest pobieranie gotówki z bankomatu. Stopie  ukartowienia ludno ci wiejskiej jest ni szy ni  

na obszarach zurbanizowanych. Struktura ilo ciowa i warto ciowa p atno ci w ró nych placówkach 

handlowych potwierdza istnienie konserwatywnej postawy przywi zania do gotówki uto samianej wci  

z bezpiecze stwem obrotu. Za celowe uznano wyró nienie „modelu proregulacyjnego” i „modelu proin-

stytucjonalnego” w zale no ci od przewagi znaczenia regulacji lub aktywno ci instytucjonalnej.

S owa kluczowe: zwyczaje p atnicze, finanse wsi, wykluczenie finansowe, p atno ci bezgotówkowe, 

edukacja finansowa.
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Socio-demographic features differentiated significantly habits of users of financial services, thus allowing 

a partial segmentation. The aim of the study is to diagnose and identify barriers and challenges facing 

the system of financial services in Poland – in the context of the prevalence of non-cash payment 

services among the rural population. We put emphasis on the presentation of potential models for the 

development of cashless payments in the country. Consumers of financial services in rural areas are 

accustomed to the “traditional” methods of cash withdrawals. It is less popular to take cash from an 

ATM. The proportion of population using cards is lower than in urban areas. The quantity and value 

structure of payments in various outlets confirms the existence of the conservative attitude of devotion to 

cash equated with transaction security. Depending on the domination of regulation or institutional activity, 

distinguishing “regulatory model” and “institutional model” was deemed appropriate.
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1. Wprowadzenie

Nadwy ki finansowe generowane przez gospodarstwa domowe sta y si  
obiektem zainteresowania instytucji sektora us ug finansowych. O oszcz dza-
niu w tych podmiotach decyduj  nie tylko przes anki ekonomiczne (rozpo-
znawane ju  przez J. M. Keynesa w latach 30. XX w., J. Duesenberry’ego, 
F. Modiglianiego, R. Brumberga, M. Ando, M. Friedmana, H. Shefrina 
i R. Thalera)1, psychologiczne, ale równie  czynniki zwi zane z otoczeniem 
regulacyjnym i instytucjonalnym. Us ugi finansowe umo liwiaj  gospodar-
stwu domowemu wyg adzenie poziomu konsumpcji w czasie (por. J.M. Key-
nes), bardziej efektywne wykorzystanie kapita u (w ró nej formie) w celu 
poprawy dobrobytu jego cz onków (Rai, Ananth i Mor, 2013). Finansyzacja 
relacji spo ecznych spowodowa a, e dost p do szerokiej gamy us ug finan-
sowych uwa any jest za kluczowy czynnik dobrobytu obywateli. Prywatne 
instytucje finansowe s  ukierunkowane na generowanie zysku, a rozwój 
narz dzi komputerowych (m.in. umo liwiaj cych credit scoring), standary-
zacja i automatyzacja przyczyni y si  do atwiejszego podejmowania decyzji 
zwi zanych z udzielaniem kredytów (Gloukoviezoff, 2007). Z drugiej strony 
prowadzi to do generowania kosztów spo ecznych zwi zanych z obs ug  
osób o niskich dochodach, a tak e do pojawienia si  ryzyka o charakterze 
relacyjnym.

Cechy spo eczno-demograficzne w znacznym stopniu ró nicuj  zwyczaje 
konsumentów korzystaj cych z us ug finansowych, umo liwiaj c tym samym 
pewn  ich segmentacj . Jednym z elementów wykluczenia finansowego 
(financial exclusion) jest ograniczenie w dost pie do obrotu bezgotówko-
wego (Beck i Demirgüç-Kunt, 2008). Uzasadnia to potrzeb  eksploracji 
zwyczajów p atniczych w ró nych przekrojach, w tym ludno ci wiejskiej 
w Polsce.

Celem opracowania jest zdiagnozowanie barier i zidentyfikowanie 
wyzwa  stoj cych przed systemem us ug finansowych w Polsce w kontek-
cie rozpowszechnienia us ug p atno ci bezgotówkowych w ród ludno ci 

wiejskiej2. Nacisk po o ony zosta  na przedstawienie potencjalnych modeli 
rozwoju p atno ci bezgotówkowych na wsi. Osi  rozwa a  jest nast puj ca 
teza: ludno  wiejska w Polsce, w znacznym stopniu obci ona wykluczeniem 
finansowym, wymaga znacznej uwagi ze strony otoczenia prawno-regulacyj-
nego, instytucjonalnego i rynkowego. Przeprowadzone badania nawi zuj  do 
nurtu instytucjonalnego finansów, a przede wszystkim najni szego szczebla, 
jakim s  „finanse codzienno ci” (Solarz, 2012). Decyzja o wykorzystaniu 
przez cz onków gospodarstwa domowego bezgotówkowych form p atno ci 
jest „ogniwem w drzewie decyzyjnym mikrofinansów” (Solarz, 2012, s. 171). 
W artykule, wykorzystuj c dane wtórne (OECD, Komisji Europejskiej, 
NBP), zastosowano metod  dokumentacyjn , metod  heurystyczn  (w tym 
transfer poj  z ró nych dyscyplin).
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2.  Ograniczenia i szanse – perspektywy rozwoju systemu 
obrotu bezgotówkowego na wsi

Z punktu widzenia identyfikacji zwyczajów p atniczych ludno ci wiejskiej 
niezb dne jest wyodr bnienie czynników, które mog  by  istotne przy oce-
nie bezpiecze stwa rynku us ug finansowych (obejmuj cego trzy zasadnicze 
segmenty, tj. bankowo , ubezpieczenia i inwestycyjne). Mo na wymieni  tu 
trzy determinanty: przejrzysto  us ug finansowych, ochron  antyupad o ciow  
i dost pno  us ug finansowych (Iwanicz-Drozdowska, 2008, s. 148). Bior c 
pod uwag  zagadnienie zwyczajów p atniczych, a tak e, w lad za nim, rozwoju 
p atno ci bezgotówkowych, kluczowe znaczenie ma dost pno  us ug finan-
sowych dla okre lonych grup ludno ci (w tym segmentu mieszka ców wsi), 
przy czym ma ona charakter teoretyczny (wynikaj cy z dost pno ci sieci infra-
struktury niezb dnej do przeprowadzania operacji finansowych) lub faktyczny 
(zwi zany z ograniczeniami dochodowymi) (Iwanicz-Drozdowska, 2008). 

W celu zidentyfikowania ogranicze  i szans z perspektywy rozwoju systemu 
bezgotówkowego na wsi niezb dne jest dokonanie próby diagnozy dotycz cej 
stanu obrotu bezgotówkowego, w tym tak e okre lenie zwyczajów p atniczych 
osób zamieszka ych na wsi3. Wyniki bada  NBP mia y charakter unikatowy na 
tle mi dzynarodowym (zbli ony charakter mia y studia zrealizowane przez sze  
banków centralnych na wiecie), bior c pod uwag  zastosowane podej cie meto-
dyczne. Badania przebiega y dwuetapowo na tej samej tysi cosobowej próbie4: 
(1) wywiady osobiste wspomagane komputerowo – CAPI, (2) z wykorzystaniem 
tzw. metody dzienniczkowej5, a nie, jak zazwyczaj, sonda u diagnostycznego. 

Jak przedstawiono w tabeli 1, cho  podstawowe charakterystyki zwyczajów 
p atniczych Polaków mieszkaj cych na wsi nie odbiegaj  zasadniczo od redniej 
ogólnokrajowej6, to ta grupa ludno ci wyró nia si  lu niejszym powi zaniem 
z infrastruktur  finansow . wiadczy o tym m.in. ni szy udzia  osób posiada-
j cych konto osobiste lub ROR w banku lub instytucji parabankowej (na wsi 
konto lub ROR posiada 72%, w Polsce ogó em 77% osób). Konsumenci us ug 
finansowych na wsi (dysponuj cy kontem osobistym lub ROR) s  przyzwyczajeni 
do tradycyjnych sposobów pobierania gotówki, mniej popularne jest pobieranie 
gotówki z bankomatu (66% osób mieszkaj cych na wsi, a 71% osoby ogó em 
w Polsce zadeklarowa o jako najbardziej preferowany sposób). Stopie  ukarto-
wienia ludno ci wiejskiej jest ni szy ni  na obszarach zurbanizowanych. Dodat-
kowo 81% osób zamieszka ych na wsi zadeklarowa o wykonanie co najmniej 
jednej p atno ci kart  miesi cznie. By o to o 6 punktów procentowych mniej 
ni  rednia dla kraju. Jak stwierdza T. Ko li ski (2013, s. 74), „najrzadziej karty 
debetowe i konta osobiste posiada y osoby zajmuj ce si  domem oraz rolnicy”. 
Wskazuje to na potrzeby promowania zalet wynikaj cych z posiadania kart 
debetowych, kredytowych, z funkcj  p atno ci zbli eniowych w ród segmentu 
ludno ci wiejskiej. Struktura ilo ciowa i warto ciowa p atno ci w ró nych pla-
cówkach handlowych potwierdza istnienie konserwatywnej postawy przywi zania 
do gotówki, uto samianej wci  z bezpiecze stwem obrotu. 
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Wyszczególnienie Mieszka cy wsi Ogó em

Liczebno  379 osób (37,9% próby) 1000 osób (52,4% kobiety, 47,6% m czy ni)

Posiadanie konta osobistego/ROR 
w banku lub SKOK

72% posiada, 28% nie posiada 77% posiada, 23% nie posiada

Posiadanie w asnego indywidualnego lub 
w asnego wspólnego konta osobistego/
ROR w banku lub SKOK-u w ród osób 
posiadaj cych konto osobiste/ROR

75% konto w asne indywidualne, 25% konto w a-
sne wspólne

77% konto w asne indywidualne, 23% konto w a-
sne wspólne

Sposoby pobierania lub otrzymywania 
gotówki przez Polaków w ostatnim mie-
si cu – osoby posiadaj ce konto

66% z bankomatu
23% z kasy oddzia u bankowego/SKOK-u
8% od rodziny/znajomych
7% z kasy pracodawcy/ do r ki
4% z w asnej dzia alno ci gospodarczej/sprzeda y 
3% na poczcie/od listonosza
3% w ostatnim miesi cu w ogóle nie pobiera-
em(am) gotówki

1% z kasy urz du
1% inny

71% z bankomatu
19% z kasy oddzia u bankowego/SKOK-u
9% od rodziny/znajomych
5% z kasy pracodawcy/ do r ki
4% z w asnej dzia alno ci gospodarczej/sprzeda y 
2% na poczcie/od listonosza
2% w ostatnim miesi cu w ogóle nie pobiera e-
m(am) gotówki
1% z kasy urz du
1% inny

Posiadanie i korzystanie z kart p atniczych 
przez posiadaczy kont osobistych/ROR

76% mam i korzystam z karty
5% mam i nie korzystam z karty
19% brak karty, ma konto osobiste/ROR

82% mam i korzystam z karty
4% mam i nie korzystam z karty
14% brak karty, ma konto osobiste/ROR

Posiadanie i korzystanie z kart debeto-
wych przez posiadaczy kont osobistych/
ROR

74% mam i korzystam z karty debetowej
4% mam i nie korzystam z karty debetowej
22% nie mam karty debetowej, mam konto osobiste

79% mam i korzystam z karty debetowej
4% mam i nie korzystam z karty debetowej
17% nie mam karty debetowej, mam konto osobiste

Posiadanie i korzystanie z kart kredyto-
wych przez posiadaczy kont osobistych/
ROR

76% nie mam karty kredytowej
mam konto osobiste/ROR
19% mam i korzystam z karty kredytowej
5% mam i nie korzystam z karty kredytowej

78% nie mam karty kredytowej
mam konto osobiste/ROR
17% mam i korzystam z karty kredytowej
5% mam i nie korzystam z karty kredytowej

 Posiadanie i korzystanie z kart z funkcj  
p atno ci zbli eniowych przez posiadaczy 
kont osobistych/ROR

10% mam i korzystam z karty z funkcj  p atno ci 
zbli eniowych
3% mam i nie korzystam z karty z funkcj  p at-
no ci zbli eniowych

10% mam i korzystam z karty z funkcj  p atno ci 
zbli eniowych
3% mam i nie korzystam z karty z funkcj  p at-
no ci zbli eniowych
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87% nie mam z karty z funkcj  p atno ci zbli e-
niowych, mam konto osobiste/ROR

87% nie mam z karty z funkcj  p atno ci zbli e-
niowych, mam konto osobiste/ROR

Dost p do bankowo ci internetowej przez 
posiadaczy kont osobistych/ROR

65% dost p do bankowo ci internetowej
35% brak dost pu do bankowo ci internetowej

66% dost p do bankowo ci internetowej
34% brak dost pu do bankowo ci internetowej

Liczba p atno ci gotówk  przez Polaków 
w ci gu tygodnia

25% do 3 razy
26% 4 lub 5 razy
21% 6 lub 7 razy
20% od 8 do 10 razy
8% wi cej ni  10 razy

24% do 3 razy
23% 4 lub 5 razy
22% 6 lub 7 razy
20% od 8 do 10 razy
11% wi cej ni  10 razy

Liczba p atno ci kartami w miesi cu przez 
posiadaczy kart p atniczych

29% brak p atno ci kart
20% 1-3 razy
16% 4-5 razy
18% 6-9 razy
17% 10 i wi cej p atno ci

25% brak p atno ci kart
19% 1-3 razy
16% 4-5 razy
18% 6-9 razy
21% 10 i wi cej p atno ci

Struktura ilo ciowa sposobów p atno ci 
w ma ych sklepach spo ywczych

98% gotówka
2% karty p atnicze

95% gotówka
5% karty p atnicze

Struktura warto ciowa sposobów p atno-
ci w ma ych sklepach spo ywczych

97% gotówka
3% karty p atnicze

93% gotówka
7% karty p atnicze

Struktura ilo ciowa sposobów p atno-
ci w supermarketach i hipermarketach 

spo ywczych

69% gotówka
31% karty p atnicze

66% gotówka
34% karty p atnicze

Struktura ilo ciowa sposobów p atno-
ci w supermarketach i hipermarketach 

spo ywczych

57% gotówka
43% karty p atnicze

53% gotówka
47% karty p atnicze

Obja nienie: autor opracowania skoncentrowa  si  na przedstawieniu charakterystyki zwyczajów ludno ci wiejskiej na tle mieszka ców kraju ogó em na 
podstawie opisu bada  opracowanego przez T. Ko li skiego (2013). Specyfika zwyczajów p atniczych ludno ci miejskiej wymaga bowiem uwzgl dnienia 
zró nicowania w poziomie jako ci ycia w zale no ci od metropolitalno ci miasta, zwi zanej z liczb  mieszka ców.

Tab. 1. Wyniki bada  dotycz cych zwyczajów p atniczych Polaków – ludno  wiejska na tle ogólnopolskim. ród o: opracowanie na podstawie 
wyników bada  T. Ko li ski, (2013). Zwyczaje p atnicze Polaków. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu P atniczego. Pozyskano 
z: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf.
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Federacja Konsumentów (2014) przeprowadzi a badania dotycz ce 
postawy konsumentów wobec wprowadzenia dodatkowej op aty tzw. sur-

charge za wyp at  rodków z bankomatu. Wyniki bada  wykaza y, e 
ponad 52% ankietowanych mieszka ców wsi nie korzysta o w ogóle 
z kart p atniczych. Co wi cej, gotówka by a deklarowana jako najwa niej-
szy rodek p atniczy w ród mieszka ców wsi: niespe na 84% p atno ci za 
drobne zakupy by o przeprowadzonych gotówkowo. Prawie 44% ankie-
towanych zamieszka ych na wsi (korzystaj cych z bankomatów) deklaro-
wa o zdecydowany sprzeciw („zdecydowanie nie”) wprowadzeniu op aty 
surcharge. Bior c pod uwag  fakt, e sie  bankomatów jest gorzej rozwi-
ni ta na obszarach wiejskich, taka postawa wydaje si  dyskusyjna. Warto 
te  doda , e niespe na 54% mieszka ców wsi zapowiedzia o zmniejsze-
nie cz stotliwo ci korzystania z bankomatów przy wprowadzeniu op aty 
surcharge. Oznacza to, e wra liwo  ludno ci wiejskiej na podwy szanie 
poziomu kosztów zwi zanych z obrotem bezgotówkowych jest relatywnie 
wysoka.

W tabeli 2 uporz dkowano wnioski z dotychczasowych bada  empi-
rycznych (g ównie dotycz cych Polski), wyodr bniaj c syntetycznie bariery 
i wyzwania stoj ce przed rozwojem p atno ci bezgotówkowych na wsi. 
Relatywnie ni szy poziom ubankowienia i ukartowienia ludno ci wiejskiej 
mo e by  wynikiem oddzia ywania ró nych barier (por. Ko li ski, 2006; za: 
Narodowy Bank Polski, 2013) o charakterze psychologicznym, instytucjonal-
nym i infrastrukturalnym, a tak e rynkowym i spo eczno-demograficznym. 
Warto zwróci  uwag  na wyzwanie zwi zane z popraw  edukacji finanso-
wej. Istotnym elementem rozwoju p atno ci bezgotówkowych b dzie po o-
enie nacisku na problematyk  edukacji finansowej, która jest elementem 

strategii zapobiegania i przeciwdzia ania wykluczeniu finansowemu7. Jak 
zauwa aj  s usznie M. Iwanicz-Drozdowska i A.K. Nowak (2011, s. 15), 
„szczególnego znaczenia nabiera edukacja finansowa w gospodarstwach 
domowych o niskich dochodach, s abych ekonomicznie i spo ecznie, które 
cz sto zaci gaj  zobowi zania, ponosz c przy tym wysokie koszty ich obs ugi, 
co dodatkowo pogarsza ich sytuacj ”. Dzia ania dotycz ce poprawy wiado-
mo ci finansowej mieszka ców wsi przez ró nego rodzaju programy edukacji 
finansowej nale y traktowa  jako istotne wyzwanie stoj ce przez rozwojem 
p atno ci bezgotówkowych na wsi.

Bior c pod uwag , e ludno  wiejska obejmuje zarówno rolników, któ-
rych liczba sukcesywnie spada, jak i osoby niezwi zane z sektorem rolnym, 
odmienne s  potrzeby tych dwóch subsegmentów konsumentów us ug finan-
sowych. Z przegl du rozwi za  funkcjonuj cych w krajach rozwini tych 
wynika, e instytucje finansowe (poza wyj tkami, np. banki spó dzielcze czy 
tzw. unie kredytowe) nie podejmowa y dzia a  ukierunkowanych na rozwój 
produktów i us ug finansowych dedykowanych dla ludno ci wiejskiej (w tym 
rolników). Wynika o to, zasadniczo, z nast puj cych czynników (Kloeppin-
ger-Todd i Sharma, 2010):
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Bariery Wyzwania

Bariery psychologiczne:
• „przyzwyczajenie spo ecze stwa do dokonywania p atno ci w formie gotówkowej 

oraz wydawanie przez wielu wierzycieli papierowych druków do op acania rachun-
ków w gotówce” (Ko li ski, 2006; za: Narodowy Bank Polski, 2013, s. 65)

Bariery instytucjonalne i infrastrukturalne
• nadu ycia, kradzie e zwi zane z korzystaniem z Internetu
• s abo rozwini ta sie  placówek bankowych (nawet agencji bankowych)

Bariery rynkowe
• „konkurencyjne op aty ze strony po redników finansowych, którzy akceptuj  g ów-

nie gotówk ” ((Ko li ski, 2006; za: Narodowy Bank Polski, 2013, s. 65)
• „koszty przej cia” maj ce charakter psychologiczny i ekonomiczny – dotycz ce pewnych 

inwestycji zwi zanych z przej ciem na nowe rozwi zania p atnicze (por. Harasim, 2014)
• efekty sieci, skali, mechanizm kszta towania cen (Harasim, 2014)
• po stronie dostawców: dominacja banków, koszty utopione (Harasim, 2014)
• po stronie u ytkowników: korzy ci dla konsumentów, korzy ci dla akceptantów 

(Harasim, 2014)

Bariery spo eczno-demograficzne
• niski poziom dochodów lub nawet, w skrajnych przypadkach, ich brak
• „niski poziom dost pu do Internetu, ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci przy-

czenia i wysokie koszty eksploatacji, (…) cz stym napotykanym problemem 
jest brak znajomo ci obs ugi komputera w ród osób starszych i osób z ni szym 
wykszta ceniem (Ko li ski, 2006; za: Narodowy Bank Polski, 2013, s. 65)

• niejednoznaczne oddzia ywanie starzenia si  (ageing) jako czynnika os abiaj cego 
sk onno  do obrotu bezgotówkowego, procesy starzenia si  wyst puj  g ównie 
na obszarach wiejskich o rolniczym charakterze, w Polsce wschodniej i centralnej 
(por. Szyma ska i Biega ska, 2014), a jednocze nie odm adzanie si  ludno ci na 
obszarach wiejskich w Polsce pó nocnej, a tak e strefach podmiejskich du ych 
miast (por. Szyma ska i Biega ska, 2014)

Edukacja finansowa
• tworzenie platform organizacji zaanga owanych w dzia a-

nia zwi zane z edukacj  finansow  (aspekt organizacyjny)
• rozwój narz dzi edukacji finansowej, a tak e zawarto ci 

programów (aspekt metodyczny i merytoryczny)

Kwestie regulacyjne
• perspektywa podwy szenia op aty surcharge

Post p infrastrukturalny
• branchless banking
• mobile money
• sieci po redników finansowych (agent networking) 

(por. Peake, 2012)

Innowacje produktowe
Eksploracja czynników decyduj cych o rozwoju innowacji 
dotycz cych p atno ci bezgotówkowych (Harasim i Kli-
montowicz, 2013): oddzia ywanie zachowania u ytkowni-
ków, rozwój techniczny, popyt na p atno ci w czasie rze-
czywistym, rola kooperacji, standaryzacji, bezpiecze stwo 
p atno ci

Ewolucja uwarunkowa  spo eczno-ekonomicznych
• rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich zgod-

nie ze strategiczn  koncepcj  zrównowa onego rozwo-
ju – agroturystyka, ma a przedsi biorczo , zwi zana 
g ównie z sektorem us ug (K odzi ski, 2010)

• rozbudowa sieci dróg ko owych, a tak e poprawa 
dost pno ci do us ug telekomunikacyjnych (w tym 
Internetu szerokopasmowego)

Tab. 2. Bariery i wyzwania zwi zane z rozwojem p atno ci bezgotówkowych na wsi. ród o: opracowanie w asne.
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– rozproszonej lokalizacji gospodarstw domowych, a w zwi zku z tym 
trudno ci zwi zanych z zapewnieniem wysokiej efektywno ci kosztowej 
dostarczanych us ug,

– znacznego nara enia produkcji rolniczej na ró ne rodzaje ryzyka o cha-
rakterze przyrodniczym (w tym o charakterze katastroficznym),

– nieuwzgl dnienia specyfiki produkcji rolniczej przy projektowaniu produk-
tów i us ug finansowych przez instytucje finansowe po o one w miastach.
W tabeli 3 zestawiono podstawowe cechy produktów/us ug finansowych, 

których wprowadzenie ci le wi e si  z upowszechnieniem obrotu bezgo-
tówkowego na wsi.

Cecha Obja nienie

Odpowiednie, dostosowane 
do potrzeb (appropriate)

Uwzgl dnienie cech spo eczno-demograficznych (wiek, 
p e , wykszta cenie, potencjalnych konsumentów). 

Dost pno  (accesible) Bariery nie tylko o charakterze geograficznym (lokalizacja 
placówek bankowych w miasteczkach i miastach), ale rów-
nie  ograniczenia psychologiczne, organizacyjne, a tak e 
ekonomiczne (np. niski dochód). 

Przyst pna cena (affordable) Zbyt wysokie op aty i prowizje bankowe przyczyniaj  si  
do przej cia do grupy underbanked.

Atrakcyjno  finansowa 
(financially attractive)

Liczne nagrody, bonusy, a przede wszystkim relatywnie 
wysoka stopa zwrotu.

atwo  w u yciu (easy to 
use)

Relatywnie du a prostota i przejrzysto  nawet dla kon-
sumentów reprezentuj cych niezbyt wysoki poziom wia-
domo ci finansowej.

Elastyczno  (flexibility) Dost pno  dla gospodarstw, w których cz onkowie uzy-
skuj  nieregularne i niskie dochody (cz sto z ró nych ró-
de ), w przypadku produktów w formie kredytów i po y-
czek istotne jest dostosowanie harmonogramu sp at do 
mo liwo ci dochodowych konsumentów.

Bezpiecze stwo i wiarygod-
no  (security and reliability)

Odpowiednie otoczenie prawno-regulacyjne, a tak e odpo-
wiednia infrastruktura instytucjonalna zapewniaj  poda  
produktów i us ug o akceptowalnym dla konsumentów 
poziomie bezpiecze stwa.

Tab. 3. Kluczowe cechy „w czaj cych” (inclusive) produktów i us ug finansowych. ród o: 
opracowanie w asne na podstawie M. Sherraden. (2013). Building Blocks of Financial 
Capability. W: J. Birkenmaier, J. Curley, M. Sherraden (red.), Financial Education and Capability: 
Research, Education, Policy, and Practice (s. 3–43). New York: Oxford University Press.

Reasumuj c, zwyczaje p atnicze ludno ci wiejskiej odbiegaj  nieco od 
zwyczajów innych segmentów konsumentów us ug finansowych. S  one 
wynikiem oddzia ywania czynników o charakterze psychologicznym, spo-
eczno-demograficznym, a obecnie w coraz wi kszym stopniu rynkowym. 

Kluczowym wyzwaniem zwi zanym z rozwojem p atno ci bezgotówkowych 
na wsi jest przede wszystkim poprawa edukacji finansowej. 
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3. Modele rozwoju p atno ci bezgotówkowych na wsi

Na podstawie przeprowadzonej analizy zwyczajów p atniczych osób 
zamieszka ych na wsi, a nast pnie identyfikacji barier i wyzwa  stoj cych 
przed rozwojem obrotu bezgotówkowego wyodr bniono potencjalne modele 
rozwoju p atno ci bezgotówkowych na wsi. Za celowe uznano wyselekcjo-
nowanie, w zale no ci od przewagi znaczenia regulacji czy aktywno ci insty-
tucjonalnej, dwóch opcji: modelu proregulacyjnego i modelu proinstytucjo-
nalnego (tabela 4).

Architektura systemu p atniczego obejmuje „instytucje po rednicz ce 
w dokonywaniu rozlicze  pieni nych ( wiadcz ce us ugi p atnicze), systemy 
p atno ci, agentów rozliczeniowych rozliczaj cych transakcje realizowane 
elektronicznymi instrumentami p atniczymi, punkty handlowo-us ugowe 
akceptuj ce transakcje wykonywane kartami p atniczymi oraz bankomaty” 
(Narodowy Bank Polski, 2013, s. 16). Warto podkre li , e rozwój infrastruk-
tury finansowej na obszarach wiejskich wi e si  z nast puj cym wyzwaniami 
(por. Yaron, Benjamin i Piprek, 1997):
– rozwojem infrastruktury finansowej na podstawie koncepcji branchless 

banking,
– zwi kszeniem aktywnej postawy rz du, agencji rz dowych i innych orga-

nów (np. KNF) jako aktorów odpowiadaj cych za kszta towanie otoczenia 
regulacyjnego,

– zwi kszeniem aktywno ci organizacji zrzeszaj cych instytucje finansowe 
(np. Zwi zek Banków Polskich, Krajowy Zwi zek Banków Spó dzielczych 
czy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego).
Specyficznym rozwi zaniem jest aktywna postawa organizacji spo ecz-

nych (stowarzysze , fundacji lub mniej sformalizowanych), a tak e formal-
nych b d  nieformalnych „liderów spo ecznych wiejskich”, którzy pe ni  
rol  doradcz  i informacyjn  wobec osób borykaj cych si  z problemem 
zagro enia wykluczeniem finansowym. S u  temu m.in. dzia ania zawarte 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, a tak e 
instrumentarium w ramach krajowej polityki rolnej i polityki spo ecznej 
na obszarach wiejskich (m. in. przez KRUS). 

Ze wzgl du na dosy  silne przywi zanie mieszka ców wsi do obrotu 
gotówkowego (uto samianego z pewno ci  i fizyczn  dost pno ci  rodków 
pieni nych) podejmowane s  dzia ania zwi zane z popraw  poziomu edu-
kacji finansowej. Tego rodzaju przedsi wzi cia s  inicjowane i realizowane 
przez ró ne grupy podmiotów: podmioty sektora publicznego (NBP, ZUS, 
KNF, KRUS), a tak e instytucje o charakterze niekomercyjnym (np. ZBP) 
i podmioty o charakterze typowo komercyjnym (przede wszystkim banki) 
(Iwanicz-Drozdowska, Kitala, Matuszczyk i Nowak, 2011). 

Bior c pod uwag  obecne rozwi zania instytucjonalne, szczególn  rol  
odgrywa Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikrop atno ci 
(KnrzOBiM) zawi zana w kwietniu 2007 r. Cho  Program Rozwoju Obrotu 
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Wyszczególnienie Model proregulacyjny Model proinstytucjonalny

Nacisk na procesy legislacyjne Bardzo wysokie Istotne, ale nie dominuj ce, zwrócenie uwagi na aspek-
ty lobbingowe

Grupy podmiotów o najwy szej 
aktywno ci

Instytucje publiczne zaanga owane w procesy regulacyj-
ne, Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Platformy podmiotów sektora finansowego i jego oto-
czenia, z dominuj ca rol  organizacji zrzeszaj cych

Preferencje dotycz ce rozwi za  
aktywuj cych konkurencj

Dzia ania o charakterze stymuluj cym dekoncentracj  
rynku

Dzia ania imituj ce decyzje oligopolistów

Dzia ania na rzecz poprawy edu-
kacji finansowej na wsi

• Wpisanie edukacji finansowej jako jednego z celów 
strategicznych polityki spo ecznej na poziomie kra-
jowym, co znalaz o odzwierciedlenie w wytycznych 
organizacji mi dzynarodowych, np. OECD (OECD/
INFE, 2012), UE (Commission of The European 
Communities, 2007; European Commission, 2011)

• Zastosowanie podej cia ci g ego, zwi zanego z zasad  
life long learning programme (European Commission, 
2011), poczynaj c od nauczania tre ci ekonomiczno-
finansowych ju  w wieku szkolnym

• Zastosowanie podej cia sieciowego, z natury inte-
gruj cego ró ne rodowiska praktyków (Commis-
sion of The European Communities, 2007)

• Ukierunkowanie na budow  „g bokiej wiadomo ci 
finansowej”, która wynika z d ugotrwa ego procesu 
edukacji, w czaj c te  etap formalny, zaczynaj cy 
si  w wieku szkolnym (Flejterski, 2008)

• Wykorzystanie do wiadczenia i potencja u organi-
zacji NGO dzia aj cych na wsi jako promotorów 
inicjatyw na rzecz poprawy edukacji finansowej

Problem wykluczenia finansowe-
go na wsi

Zmniejszenie skali zjawiska jako wyzwania dla polityki 
spo ecznej

Jako dzia anie dodatkowe, towarzysz ce inicjatywom, 
podejmowane przez organizacje 

Nacisk na kooperacj  i efekt 
sieciowania

Ma y Du y

Sposób podejmowania inicjatyw Z góry do do u Z do u do góry, przy integracji horyzontalnej

Instrumentarium • Dotacje, zwolnienia, preferencje podatkowe (Hasan, 
Martkainen i Takalo, 2014)

• Standaryzacja
• Akty prawne wspomagaj ce ochron  konsumenta 

i konkurencj  w systemie us ug finansowych (w uj -
cie wewn trzpa stwowym i na rynku UE)

• Nieformalne i formalne porozumienia
• Zespo y robocze 
• Wspólne projekty
• Dzia alno  promocyjna
• Platformy integruj ce ró ne grupy aktorów, w tym 

sojusze z sektorem naukowym

Tab. 4. Modele rozwoju p atno ci bezgotówkowych na wsi. ród o: opracowanie w asne.
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Bezgotówkowego w Polsce na lata 2011–20138 nie zosta  formalnie przyj ty 
jako dokument o charakterze rz dowym, to by y podejmowane dzia ania 
zmierzaj ce do poprawy. W Mapie Programu Rozwoju Obrotu Bezgotów-
kowego w Polsce na lata 2014–2020 zosta y przedstawione powi zania celu 
g ównego, celów szczegó owych oraz dzia a  umo liwiaj cych ich realizacj  
(tabela 5). Warto podkre li , e w ramach celu szczegó owego jednym z dzia-
a  jest m.in. „Dzia anie 1.1: Podj cie dzia a  maj cych na celu otwieranie 

i prowadzenie bezp atnych lub tanich rachunków p atniczych i rozpocz cie 
korzystania z bezgotówkowych instrumentów p atniczych w ród osób star-
szych (powy ej 65 roku), w ród najm odszych a tak e w ród osób nieubanko-
wionych, w szczególno ci osób o niskich dochodach, mieszka ców mniejszych 
miast i wsi, osób z niepe nosprawno ci  i bezrobotnych”. Tak sformu owane 
dzia anie podkre la, e ludno  zamieszkuj ca obszary wiejskie jest obiek-
tem zainteresowania decydentów polityki, a tak e podmiotów tworz cych 
system finansowy. Jednym ze wska ników s u cych do monitorowania celu 
szczegó owego nr 1 jest udzia  mieszka ców wsi (a tak e ma ych miast do 
20 tys. mieszka ców) posiadaj cych rachunki. Zak adan  warto  w roku 
docelowym (po owa 2020 r.) przyj to na poziomie 84%, z kolei warto  
bazowa w po owie 2015 r. wynios a 72%. 

CG: Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce

CS nr 1 Ograniczenie wykluczenia finansowego

CS nr 2 Prze amanie barier mentalno ciowych oraz zmiana przyzwyczaje  p atniczych 
konsumentów, przedsi biorstw i instytucji publicznych w kierunku wi kszego 
korzystania z obrotu bezgotówkowego

CS nr 3 Upowszechnienie infrastruktury p atniczej oraz sieci akceptacji bezgotów-
kowych instrumentów p atniczych

CS nr 4 Zapewnienie bezpiecze stwa i efektywno ci, elektronicznych instrumentów 
p atniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój innowacyjnych instrumentów 
p atniczych

CS nr 5 Zwi kszenie konkurencyjno ci na rynku us ug p atniczych i rozliczeniowych

Tab. 5. Mapa Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. 
ród o: opracowanie w asne na podstawie Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 

i Mikrop atno ci. (2013). Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014. 
Cz  1. Dokument Strategiczny. Warszawa: Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikrop atno ci. Pozyskano z: http://www.piit.org.pl/documents/10181/268962/Dokument_
strategiczny.pdf, s. 11.

Cel szczegó owy nr 2 stanowi reakcj  na zwyczaje p atnicze (w tym dosy  
silne przywi zanie do gotówkowej formy obrotu) wynikaj ce z uwarunkowa  
psychologicznych, spo ecznych i historycznych (Koalicja na rzecz Obrotu 
Bezgotówkowego i Mikrop atno ci, 2013, s. 15). Z kolei cel szczegó owy 
nr 3 dotyka kwestii rozbudowy infrastruktury finansowej, co w przypadku 
obszarów wiejskich nabiera szczególnego znaczenia (m.in. rozpowszechnienie 
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us ugi cash back jako rozwi zania alternatywnego wobec rozbudowy sieci 
bankomatów). 

„Finansowa socjalizacja” w powi zaniu ze z o ono ci  otoczenia finan-
sowego towarzysz cego yciu ludzkiemu (Solarz, 2012), a tak e pojawiaj ce 
si  nowe produkty i us ugi sk aniaj  do zintensyfikowania dzia a  zwi za-
nych z edukacj  finansow . W przypadku USA dzia ania te dotycz  g ów-
nie arytmetyki finansowej, zarz dzania wydatkami, planowania finansowego 
(w tym technikami bud etowania), wykorzystania finansowania zewn trznego 
(Godsted i McCormick, 2007; za: Sherraden, 2013; Hogarth, 2006; za: Sher-
raden, 2013). Oddzia ywanie edukacji finansowej na zachowanie decydentów 
w gospodarstwach domowych s  dosy  niejednoznaczne, cho  w przywo anych 
przez Sherraden (2012, za Danes, 2004; 2012) wynikach bada  przewa a y 
pozytywne efekty, zwi zane m.in. z popraw  standingu finansowego. Warun-
kiem by  relatywnie d ugi okres korzystania z programu edukacji finansowej.

S. Flejterski (2007), omawiaj c implikacje „elektronizacji” przemys u 
finansowego, wymienia „koszty-zagro enia”, a tak e „korzy ci-szanse” na 
poziomie mikro (tabela 6). Przedstawione zestawienie musi uwzgl dnia  
rzetelny rachunek kosztów i korzy ci (w wymiarze ekonomicznym), bior c 
pod uwag  efekty skali i sieci. Upowszechnienie p atno ci bezgotówkowych 
zwi zanych z e-finansami mo e si  okaza , jak zauwa a S. Flejterski (2007, 
s. 107) „koniecznym warunkiem wzrostu i rozwoju”. Jednak w odniesieniu 
do obszarów wiejskich stwierdzenie to nie jest w pe ni s uszne, gdy  nale y 
uwzgl dni  ró nego rodzaju ograniczenia hamuj ce rozwój us ug finanso-
wych, Pog bienie wiadomo ci finansowej poprzez dzia ania w ramach pro-
gramów edukacji finansowej prowadzi do bardziej przemy lanego korzystania 
z coraz bardziej poszerzaj cej si  palety produktów i us ug finansowych.

Podmioty Koszty–zagro enia Korzy ci–szanse

Instytucje 
finansowe

Nak ady zwi zane z inwestycjami 
w hardware i software

Wzrost liczby dost pnych informa-
cji i szybko  ich przep ywu

Konkurencja ze strony instytucji 
parabankowych 

Rozwój customer relationship 
management (CRM)

Konkurencja wewn trzbankowa

Gospo-
darstwa 
domowe

Relatywnie niska, cho  wzrastaj ca 
liczba u ytkowników 

Demokratyzacja rynku finanso-
wego

Bariera braku zaufania do bezpie-
cze stwa e-finance

Korzy ci dla klientów (ceny, 
jako , szybko )

Trudno ci w dostosowaniu si  do 
nowoczesnych technologii banko-
wych

Wzrost si y przetargowej klientów

Tab. 6. Skutki elektronizacji przemys u finansowego – poziom mikro. ród o: opracowanie 
w asne na podstawie S. Flejterski. (2007). Metodologia finansów. Podr cznik akademicki. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 108.
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4. Uwagi ko cowe

Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w ród osób zamieszkuj cych 
obszary wiejskie wi e si  z podejmowaniem skoordynowanego i wielo-
kierunkowego programu dzia a . Oznacza to opracowanie i zastosowanie 
rozwi za  o charakterze zarówno regulacyjnym, jak i instytucjonalnym, tak 
aby wykluczy  efekt powielenia niektórych instrumentów. Podobnie jak 
w niektórych krajach EU-15, rozwój obrotu bezgotówkowego na wsi jest 
ci le powi zany z ramami regulacji dla nowych form p atno ci. Matryca 

legislacyjna podlega silnym przeobra eniom, gdy  rozwi zania maj ce wp yw 
na zwyczaje p atnicze ludno ci wiejskiej wymagaj  zmian dotycz cych prawa 
ochrony konsumentów, ustawodawstwa dotycz cego instytucji finansowych, 
a tak e specyfiki us ug internetowych i telekomunikacyjnych (Hasan, Mar-
tikainen i Takalo, 2014).

Ludno  wiejska jest dosy  k opotliwym segmentem w ród klientów 
podmiotów sektora us ug finansowych. Upowszechnienie form p atno ci 
bezgotówkowych, szczególnie tych „niweluj cych zalety gotówki” (Górka, 
2013, s. 150) przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpiecze stwa obrotu 
bezgotówkowego, powinno stanowi  wa ny element programu przezwyci a-
nia wykluczenia finansowego w ród ludno ci wiejskiej. Du  rol  odgrywaj  
dzia ania w ramach tzw. edukacji finansowej, oferowane m.in. przez NBP 
czy ZUS lub KRUS (promowanie otwierania rachunków oszcz dno ciowo-
rozliczeniowych). Dzia ania te wpisuj  si  w szerokie ramy postulowanego 
przez organy UE programu przezwyci ania wykluczenia finansowego w nie-
których krajach cz onkowskich. Nale y te  zauwa y , e wszelkie dzia ania 
podejmowane przez podmioty sektora us ug finansowych, wpisuj ce si  
w ide  odpowiedzialnych (responsible) i zrównowa onych spo ecznie finan-
sów (por. Solarz, 2012), powinny bazowa  na rachunku ekonomicznym. 
Mniejszy nacisk zatem powinien zosta  po o ony na rozbudow  koszto-
ch onnej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.

Konieczne wydaje si  prowadzenie bardziej szczegó owych bada  empi-
rycznych na reprezentatywnych próbach badawczych w celu zidentyfikowania 
najbardziej istotnych czynników stanowi cych bariery w upowszechnianiu 
p atno ci bezgotówkowych. Elementem uzupe niaj cym mog  te  by  bada-
nia w formie eksperymentów ekonomicznych, pozwalaj ce na identyfikacj  
heurystyk behawioralnych, co umo liwi wyja nienie niech ci mieszka ców 
wsi do bezgotówkowych form p atno ci. Niezb dne wydaje si  pog bienie 
bada  dotycz cych analizy kosztów i korzy ci, a tak e pomiaru efektywno ci 
dotycz cych rozpowszechnienia instrumentów bezgotówkowych. Ponadto 
warto podkre li  przydatno  bada  ekonometrycznych na poziomie gospo-
darstwa w celu okre lenia wp ywu nowych rodzajów p atno ci na tzw. wyg a-
dzanie konsumpcji (consumption smoothing).
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Przypisy

1  W wyczerpuj cy sposób o przes ankach ekonomicznych oszcz dzania traktuje opra-
cowanie Ba bu y (Ba bu a, 2006).

2  GUS (2011, s. 35) wyodr bnia w obr bie „ludno ci wiejskiej” dwie podgrupy, a mia-
nowicie (1) „ludno  zwi zan  z gospodarstwem rolnym” (czyli „rdzennie wiejsk ” 
– M.S.), a tak e (2) „ludno  bezroln ”, typow  dla obszarów podmiejskich. Znacze-
nie ostatniej grupy stopniowo wzrasta. Wi kszo  bada  empirycznych nie uwypukla 
tego aspektu przy opisie cech socjodemograficznych respondentów. Warto zwróci  
uwag  na pewne rozró nienie mi dzy ludno ci  zamieszka  na „obszarach wiejskich”, 
czyli zgodnie z definicj  GUS, zamieszkuj ca wsie. Typologia regionalna Eurostatu 
i OECD uwypukla funkcjonowanie tzw. podregionów po rednich, których istnie-
nie mo e by  przyspieszone procesami urbanizacji. Dodatkowo, zdaniem Komisji 
Europejskiej, istotnym kryterium mo e by  odleg o  do najbli szego miasta (w km) 
(GUS, 2011).

3  W ród ludno ci wiejskiej GUS wyró nia osoby zwi zane z rolnictwem („ludno  zwi -
zan  z gospodarstwem rolnym”), których powi zanie z systemem us ug finansowych 
charakteryzuje si  znaczn  specyfik . R. Kata (2012), omawiaj c wp yw globalizacji na 
dost p rolników do us ug bankowych, podkre la, e bardzo elastyczn  postaw  wobec 
specyfiki produkcji rolniczej wykazywa y banki spó dzielcze, co znalaz o odzwierciedle-
nie w badaniach empirycznych obejmuj cych Polsk  po udniowo-wschodni . Z kolei 
banki komercyjne traktowa y segment rolnictwa jako relatywnie nieatrakcyjny. Z 
bada  D. Zawadzkiej (2013) obejmuj cych Pomorze Zachodnie wynika, e kapita  
w asny jest traktowany jako g ówne ród o dla towarowych gospodarstw rolnych, cho  
ze wzgl du na „zwi kszaj cy si  zakres urynkowienia dzia alno ci przedsi biorstw 
rolniczych w Polsce, w krótkoterminowych decyzjach finansowych ro nie znaczenie 
kredytu handlowego” (Zawadzka, 2013, s. 628).

4  Badanie zosta y przeprowadzone na tysi cosobowej reprezentatywnej grupie doro-
s ych Polaków – próba ta zosta a dobrana wed ug schematu losowania warstwowego, 
wielostopniowego. „Struktura próby w badaniu odpowiada strukturze spo ecze stwa 
polskiego pod wzgl dem p ci, wieku, województwa i wielko ci miejscowo ci zamiesz-
kania respondenta” (Ko li ski, 2013, s. 15).

5  Metoda ta wi e si  z analiz  szczegó owych zapisów „wszystkich codziennych trans-
akcji w trzech kolejnych dniach” (Ko li ski, 2013, s. 14).

6  T. Ko li ski (2013, s. 47), analizuj c uzyskane dla NBP wyniki, podkre la, e ró ne 
badania empiryczne wskazuj , e od 65 do 81% Polaków dysponowa o rachunkiem 
oszcz dno ciowo-rozliczeniowym.

7  Pierwsza w literaturze naukowej definicja „wykluczenia finansowego” (financial exc-
lusion), sformu owana przez dwójk  geografów brytyjskich, A. Leyshona i N. Thrifta 
(1995, s. 314), k adzie nacisk na „ograniczenia w dost pie do systemu finansowego”. 
Wykluczenie finansowe jest uto samiane z „brakiem mo liwo ci dla osób fizycznych, 
gospodarstw domowych, grup w dost pie do niezb dnych us ug finansowych w przy-
st pnej formie” (Lämmermann, 2010). Z kolei, Sinclair (2001) podkre la dwa zna-
czenia „wykluczenia finansowego”: w skie – odnosz ce si  do trudno ci w dost pie 
do us ug finansowym; szerokie – zwi zane z spo ecznymi efektami braku dost pno ci 
do us ug finansowych, w tym ograniczone zaanga owanie osób obj tych wykluczeniem 
w ycie gospodarcze. Liczne badania (Leyson i Thrift, 1995; Kempson i Whyley, 
1999) wskazuj , e osoby mieszkaj ce na obszarach wiejskich, podobnie jak ludno  
w wieku emerytalnym czy charakteryzuj ca si  niskim poziomem wykszta cenia, s  
szczególnie nara one na wykluczenie finansowe. Dodatkowo Iwanicz-Drozdowska i in. 
(2007) stwierdzili, e dost p do us ug finansowych na wsi w krajach NMS-10 by y 
zdecydowanie gorszy ni  w krajach EU-25. Wykluczenie finansowe ma bardzo szeroki 
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zakres, co wynika z do tej pory istniej cych trudno ci definicyjnych, i ujednolicon  
metodyk  pomiaru (Mitton, 1995; McKillop i in. 2007).

8  Program ten zosta  opracowywany w latach 2008–2011 najpierw przez Koalicj  na 
rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikrop atno ci, NBP i ZBP, a nast pnie przez 
Ministerstwo Finansów.
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