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Problem wykluczenia finansowego jest o tyle ważny, że niesie za sobą poważ
ne skutki dla gospodarki, sektora bankowego, jak również samych konsumentów. 
Z jednej strony wykluczenie finansowe wiąże się ze skutkami finansowymi dla 
gospodarstw domowych, wpływając bezpośrednio lub pośrednio na sposób w jaki 
pozyskują i wykorzystują środki finansowe, co może mieć przełożenie na konse
kwencje społeczne. 

Z drugiej strony, patrząc przez pryzmat sektora bankowego i gospodarki, wy
kluczenie finansowe ogranicza potencjał rozwoju rynku finansowego, negatywnie 
oddziałuje na poziom popytu konsumpcyjnego i wiąże się ze wzrostem skali obcią
żeń budżetowych w postaci rosnącego poziomu wypłaty zasiłków społecznych. 

Dlatego też celem artykułu je t przedstawienie kwestii wykluczenia finanso
wego jako nowej odsłony problemu dla aktywnej polityki społecznej i związanymi 
z tym konsekwencjami. 

Summary 

Financial exclusion of the households as a new paradigm 
of active social policy 

, he importance of the financial exclusion problems is that it carries serious 
consequences for the economy, the banking sector as well as for consumers. On the 
one hand, financial exclusion is associated with the financia1 consequences for 
households, affecting directly or indirectly the way in which the acquisition and 
use of financial resources, which can be reflected in the social consequences. 

On the other hand, looking through the prism of the banking sector and the 
economy, financial exclusion limits potentia! for the development of the financial 
market, has a negative impact on the level of consumer demand and is associated 
with an increase in the scale of budgetary burdens ·n the form of increasing the 
level of the payment of social benefits. 

Therefore, the aim of this article is to present the issue of financial exclusion as 
a new version of the problem for active social policy and related consequences. 
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Wprowadzenie 

Wykluczenie finansowe nie jest w całej uropie traktowane jako duży pro
blem, a być powinno. Mimo bardzo wysokiego odsetka osób wykluczonych finan
sowo w Europie, rozmowy na ten temat, przy udziale różnego rodzaju organizacji, 
administracji rządowej oraz fachowców, prowadzi się w niewielu laajach. Wyklu
czenie finansowe to trudności w dostępie obywateli do podstawowych usług ban
kowych, oferowanych w różnej formie. Brak możliwości korzystania z usług przez 
część społeczeństwa powoduje stale pogłębiające się rozwarstwienie społeczne. 
Szacuje się, że w uropie aż co piąta osoba nie ma dostępu do usług bankowych. 
Bardzo duża rzesza osób nie posiada żadnych oszczędności, ani nie korzysta 
z usług kredytowych oferowanych przez instytucje finansowe. Polska na tle innych 
państw niestety nie przedstawia się imponująco. Ponad 50 procent Polaków nie 
posiada rachunku bankowego. Jeśli chodzi o korzystanie z kredytów odnawialnych 
sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Z takich usług nie korzysta ponad 70 procent 
społeczeństwa148• ajbardziej zagrożeni wykluczeniem są bezrobotni, osoby
o bardzo niskich dochodach, rodzice samotni wychowujący dzieci, osoby starsze,
czy niepracujące z powodu choroby lub niepełnosprawności. Problem występuje 
w nasilonym zakresie w ubogich dzielnicach oraz na terenach wiejskich. ajczęst
sze przyczyny wykluczenia finansowego to: zmiany demograficzne, zmiany na 
rynku pracy, nierówność dochodów, liberalizacja. Kwestia wykluczenia finan o
wego jest ściśle powiązana z aktywną polityką społeczną, dla której kluczowe są 
trzy obszary działań instytucjonalnych państwa: system przeciwdziałania bezrobo
ciu, system pomocy społecznej, system emerytalno-rentowy149• Ze względu na fakt,

że największą grupą osób narażonych na wykluczenie finan owe są bezrobotni, 
zagadnienie wykluczenia wpi uje się w nurt aktywnej polityki społecznej. 

Artykuł ma na celu przedstawienie kwestii wykluczenia finansowego jako no
wej odsłony problemu dla aktywnej polityki społecznej i związanymi z tym konse
kwencjami. 

1. Teoria wykluczenia finansowego i jego przyczyny

Wykluczenie finansowe jest złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, co 
skutkuje trudnością w precyzyjnym zdefiniowaniu tego pojęcia. Z teoretycznego 

148 http://www.inbank.pl/artykuly,10187,10494,problem-wykluczenia-finan owego 
149 T. Kazimierczak, M. Rym za, Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upo
wszechnienia koncepcji, w: Analizy i opinie nr 48 pod redakcją J. Kocharczyk i M. ał
kowski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, . 5.
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punktu widzenia jego wypracowanie powinno uwzględniać następujące podstawo-
kt 150 we aspe y :

- określenie mianem wykluczenia finansowego sytuacji braku lub ograniczonego 
dostępu do enumeratywnie wskazanej grupy usług finansowych, uznanych za mające 
podstawowe znaczenie dla konsumenta indywidualnego, przy czym ograniczony do
stęp do usług odnosi się zarówno do uwarunkowań przestrzennych, jak i niedostatecz
nego stopnia uświadomienia potencjalnych konsumentów w odniesieniu do możliwo
ści uczestnictwa w systemie finansowym i związanych z tym korzyści; 

- określenie pojęcia wykluczenia finansowego jako stopniowego procesu odłą
czania się (izolowania) od rynku usług finansowych, np. ze względu na niedosto
sowanie oferty do potrzeb klienta, niski dochód lub problemy finansowe. 

Według . Kempson i C. Whyley, można wyróżnić 6 rodzajów wykluczenia 
finansowego151: t 

- wykluczenie ze względu na dostępność geograficzną (geographical access) -

wiąże się z fizyczną dostępnością placówek bankowych w określonych częściach miast 
bądź regionach (np. na wsi); problemy z fizyczną dostępnością mogą wystąpić w przy
padku zamykania przez banki placówek w mało atrakcyjnych lokalizacjach; 

- wykluczenie ze względu na dostępność (access exclusion) - wiąże się z bra
kiem dostępu do usług finansowych ze względu na ustaloną przez instytucję finan
sową skalę podejmowanego ryzyka; 

- wykluczenie ze względu na warunki (condition exclusion) - wynika z nie
adekwatności warunków oferowanych usług do potrzeb osób korzystających 
z usług finansowych; 

- wykluczenie ze względu na cenę (price exclusion) - wynika ze zbyt wysokiej 
ceny usług dla osób o danym poziomie dochodów; 

- wykluczenie marketingowe (marketing exclusion) - wiąże się z brakiem za
interesowania ze strony instytucji finansowych daną grupą społeczną; samowyklu
czenie (self-exclusion) - wynika z faktu, że część osób sama rezygnuje z usług 
finansowych, wierząc, że spotka się z odmową dostępu do nich, albo nie będzie 
mogła sobie na nie pozwolić. 
Na rynku usług finansowych funkcjonują liczne podmioty gospodarcze, oferujące 
klientom szeroki zakres produktów cechujących się zróżnicowaną dostępnością 
cenową i przestrzenną, jak również stopniem powszechności potrzeb, które zaspo
kajają w praktyce nadając części z tych usług charakter podstawowych dóbr byto
wych. Rozważając, jaki zakres usług finansowych można współcześnie objąć kry
terium podstawowego, bytowego znaczenia, należy wziąć pod uwagę, czy dostęp-

150 
J. Bulw, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności 

społecznej, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Go podarczy pod red. Michał Gabriel 
Wodniak, Rzeszów 2011, s. 268. 
151 inancial Services Authority (2000) In or Out? A Literatur and Research Review. 

Con umer R search, No. 3, July, s. 10. 
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ność do tych usług zapewnia obywatelom swobodne i bezpieczne zarządzanie po
siadanymi zasobam· finansowymi, odpowiednio do cywilizacyjnego poziomu roz ... 
woju danego kraju. Z pewnością do usług tego rodzaju należy w Polsce zaliczyć152: 
otrzymywanie należności, przechowywanie (lokowanie) środków finansowych, 
podejmowanie tych środków w postaci gotówkowej oraz dokonywanie ich transfe
ru. Także działania instytucji finansowych, polegające na restrukturyzacji bądź 
unowocześnianiu własnej działalności przyczyniają się do wykluczenia finansowe
go. Jednym z elementów jest zamykanie placówek, które są nierentowne, bądź też 
polityka przenoszenia klientów z tradycyjnych kanałów dystrybucji ku kanałome
lektronicznym. Efekty takiej polityki znajdują najczęściej odzwierciedlenie w po
ziomie cen usług finansowych - ceny w kanałach elektronicznych są niższe niż 
w kanałach tradycyjnych. Tym samym osoby nieposiadające dostępu do Internetu 
(np. starsze bądź mieszkające na wsi) mają ograniczone możliwości korzystania 
z tańszych usług153• Starzenie się ludności powoduje istotne zmiany w polityce 
społecznej oraz na rynku pracy. Negatywnym społecznym efektem zmian demo
graficznych i ich ekonomicznych konsekwencji może być zagrożenie lub nawet 
załamanie się międzypokoleniowej solidarności, najczęściej jednak zwraca się 
uwagę na konflikt jaki może powstać na tle obciążeń młodego pokolenia rosnący
mi kosztami finansowania systemów emerytalnych, rentowych, ochrony zdrowia 
. łu . ku , h 154 1 us g opie nczyc .

Ze względu na starzenie się ludności w Europie, problem wykluczenia finan
sowego może nabrać większego znaczenia. a świecie współczynnik ten utrzymu
je się mniej więcej na poziomie 2,4 (chociaż powoli spada), co oznacza, że popula
cja ludzka jako całość wciąż się rozrasta. W ujęciu regionalnym sytuacja ta wyglą
da zgoła inaczej. Za najpłodniejszy region na świecie można uznać niewątpliwie 
Afrykę Subsaharyjską. Najedną kobietę przypada tam ok. pięcioro dzieci, co ozna
cza, że jest on dwukrotnie wyższy niż średnia światowa. Drugie miejsce pod
względem wysokości tego wskażnika zajmuje Azja Południowa (Indie, epal, 
Bhutan, Bangladesz, Sri Lanka i Malediwy), gdzie wynosi on ok. 2,7. Niewiele 
niższy poziom płodności występuje na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północ
nej, czyli krajach zdominowanych przez wyznawców islamu - również ok. 2,7.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach współczynnik dzietności wynosi ok. 2,25.

Pozostałe regiony znajdują się już poniżej poziomu pełnej zastępowalności poko
leń: Ameryka Północna - 2,05 Azja Wschodnia i Pacyfik - 1,8, Europa i Azja 
Środkowa - 1,71. Warto zaznaczyć, że ten ostatni region, pomimo najniższego 
poziomu płodności, powinien w najbliższym czasie powiększyć swoją dzietność. 

t52 
J. Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element w pierania spój no 'ci 

�ołecznej . . .  , dz.cyt, s. 269. 

3 M. Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe - poważny problem społeczny, MBA

l/2008, Warszawa 2008, s. 5. 
54 

A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle wybranych krajów UE, 
N'yd. Politechniki Radomskiej , Radom 2012, s. 6.
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Pozostałe regiony czeka odwrotna tendencja. Jeżeli chodzi o średnią długość życia 
dom'nuje Japonia (82,7), a zaraz po niej Australia (81,4). a wysokich miejscach 
znalazły się również Kanada (80,5), Południowa Korea (80,0) i Stany Zjednoczone 
(78,0). Mimo natomiast najwyższego współczynnika dzietności w Afryce Subsaha
ryjskiej - występuję tu najniższa przewidywana średnia długość życia (51,2)155•
Zgodnie z projekcją, do 2050 r. w UE - 15 osiągnie on poziom 28%, w Japonii -

31 %, zaś w Stanach Zjednoczonych ponad 20%. Zgodnie z tym raportem Polska 
została zaliczona razem z innymi krajami OECD (poza UE - 15, USA, Japonią, 
Turcją i Meksykiem), krajami Europy Wschodniej, Chinami� Hongkongiem, Koreą 
Południową, Singapurem i Tajlandią, do krajów szybko starzejących się (fast
ageing). 

Ze wzgJędu na starzenie się ludności w Europie, problem wykluczenia finan
sowego może nabrać większego znaczenia. Na świecie współczynnik ten utrzymu
je się mnij więcej na poziomie 2,4 (chociaż powoli spada), co oznacza, że popula
cja ludzka jako całość wciąż się rozrasta. W ujęciu regionalnym sytuacja ta wyglą
da zgoła inaczej. Za najpłodniejszy region na świecie można uznać niewątpliwie 
Afrykę Subsaharyjską. a jedną kobietę przypada tam ok. pięcioro dzieci, co ozna
cza, że jest on dwuJaotnie wyższy niż średnia światowa. Drugie miejsce pod 
względem wy okości tego wskaźnika zajmuje Azja Południowa (Indie, epal, 
Bhutan, Bangladesz, Sri Lanka i Malediwy), gdzie wynosi on Qk. 2,7. iewiele 
niższy poziom płodności występuje na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północ
nej, czyli krajach zdominowanych przez wyznawców islamu - również ok. 2,7. 
W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach współczynnik dzietności wynosi ok. 2,25. 
Pozostałe regiony znajdują się już poniżej poziomu pełnej zastępowalności poko
leń: Ameryka Północna - 2,05, Azja Wschodnia i Pacyfik - 1,8 Europa i Azja 
Środkowa - 1,71. Warto zaznaczyć, że ten ostatni region, pomimo najniższego 
poziomu płodności, powinien w najbliższym czasie powiększyć swoją dzietność. 
Pozostałe regiony czeka odwrotna tendencja. Jeżeli chodzi o średnią długość życia 
dominuje Japonia (82,7), a zaraz po niej Australia (81,4). Na wysokich miejscach 
znalazły się również Kanada (80,5), Południowa Korea (80,0) i Stany Zjednoczone 
(78,0). Mimo natomiast najwyższego współczynnika dzietno.ści w Afryce Subsaha
ryjskiej - wy tępuję tu najniższa przewidywana średnia długość życia (51,2)156•
Zgodnie z projekcją, do 2050 r. w UE - 15 osiągnie on poziom 28%, w Japonii -

31 %, zaś w Stanach Zjednoczonych ponad 20%. Zgodnie z tym raportem Polska 
została zaliczona razem z innymi krajami OECD (poza UE - 15, USA, Japonią, 
Turcją i Meksykiem), krajami uropy Wschodniej, Chinami, ongkongiem, Koreą 
Południową, Singapurem i Tajlandią, do laajów szybko starzejących się (fast 

155 A. Durasiewicz, Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykła
dzie wybranych krajów - rekomendacje dla Polski - [w:] Umiędzynarodowienie polskiej 
polityki połecznej - aspekty globalne i europejskie, pod r dakcją K. Głąbickiej i M. Ku
biaka, Wyd. niw r ytet Gdański & PTPS, Gdań k 2013 s. 3. 
156 amże. 
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ageing). Postęp techniczny i rosnąca rola innych niż placówki kanałów dystrybucji 
mogą utrudnić dostęp do usług finansowych części osób starszych. Nie chodzi 
tylko o mniejszą chęć korzystania z nowinek technologicznych, ale także o odle
głość i dostępność najbliższej placówki. Dotyczy to zwłaszcza operacji banko-

h któ . . d 157 wyc , re maJą znaczeme po stawowe . 

Tabela 1. Współczynnik dzietności i przewidywana długość życia w 1990 i 2012 roku na  
świecie 

Współczynnik dzietności Przewidywana średnia długość 
(liczba urodzeń na kobietę) życia (w latach) 

1990 2012 1990 2012 
EU-27 : 1,59 79,7 
Argentyna 2,90 2,25 72,1 75,3 
Australia 1,86 1,93 77,5 81,4 
Brazylia 2,60 1,90 67,3 72,2 
Kanada 1,69 1,65 77,8 80,5 
Chiny 2,01 1,64 69,9 72,7 
Indie 3,72 2,73 59,0 64,2 
Indonezja 2,90 2,19 63,1 67,9 
Japonia 1,48 1,32 79,5 82,7 
Południowa Korea 1,70 1,29 72,9 80,0 
Meksyk 3,19 2,41 71,8 76,2 
Rosja 1,55 1,44 66,6 67,7 
Arabia 5,45 3,03 69,6 73,1 
Południowa Afryka 3,34 2,55 61,2 51,2 
Turcja 2,90 2,15 64,4 73,0 
Stany Zjednoczone 1,99 2,07 75,6 78,0 
Swiat 3,04 2,52 64,4 67,9 

Zródło: Dane z 2012 roku-Europe in Figures- Eurostat Yearbook 2012, s. 116

Główne przyczyny wykluczenia finansowego 
Przyczyny zjawiska leżą zarówno po stronie samych „wykluczonych", jak i in

stytucji bankowych. Wśród „osób wykluczonych" znajdują się przede wszystkim 
bezrobotni, osoby o niskich zarobkach, przedsiębiorcy, którzy ponieśli duże straty 
w biznesie i wpadli w pułapkę zadłużeniową oraz inne osoby nadmiernie zadłużo
ne, imigranci, a także mieszkańcy wsi i obszarów peryferyjnych pozbawionych 
placówek bankowych i niekorzystający z bankowości elektronicznej z powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury łub umiejętności posługiwania się komputerem 
i innymi urządzeniami elektronicznymi. Wykluczenie finansowe często idzie 
w parze z bezdomnością i zepchnięciem na margines życia społecznego (osoby te 
nie mają nie tylko oficjalnych dochodów, ale także adresu zamieszkania, a często 

is1 T . 5 6 amze, ss. - . 
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także dowodu tożsamości)158• Eksperci podkreślają, że zmniejszenie rozmiarów
wykluczenia finansowego wymaga wielokierunkowych działań. Potrzebna jest 
nowoczesna edukacja dzieci oraz osób, które pracują z osobami wykluczonymi 
(np. pracowników służb socjalnych). Warto także stworzyć sieć placówek z do
radztwem dotyczącym zarządzania finansami osobistymi w ramach poradnictwa 
obywatelskiego. Dobre efekty powinno dać zmniejszenie biurokracji w instytu
cjach pomagających osobom zagrożonym lub z problemami społecznymi i finan
sowymi. Do głównych przyczyn wykluczenia finansowego zaliczyć należy za
tem159: koszty usług bankowych, koszty prowadzenia rachunku bankowego, niską
świadomość edukacyjną i finansową, niski poziom dochodów, w tym brak stałego 
zatrudnienia lub bezrobocie, zamieszkiwanie w małych miejscowościach i na 
wsiach, gdzie nie ma oddziałów banków czy bankomatów, brak efektywnej pomo
cy ludziom niezamożnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Główni beneficjenci wykluczenia społecznego 
a Zachodzie wykluczenie finansowe powoduje wykluczenie społeczne. 

W Polsce jest przeciwnie. Wśród osób z niskim wykształceniem i dochodami, bądź 
wśród bezrobotnych najwięcej jest narażonych na wykluczenie finansowe. Żeby 
określić rzeczywisty rozmiar wykluczenia finansowego, należy także sprawdzić, 
czy na głównym rynku bankowym dostępne są kredyty dla niezamożnych osób 
z rozsądnym oprocentowaniem. W Polsce wciąż prawie 6% Polaków żyje poniżej 
poziomu skrajnego ubóstwa, a ponad 10% w sferze ubóstwa. W Polsce ubóstwo 
praktycznie zawsze wiąże się z groźbą wykluczenia finansowego. Najbardziej na
rażeni na nie są bezrobotni, często z niskim wykształceniem oraz osoby starsze160•
W odniesieniu do usług bankowych uregulowania określające parametry ich do
stępności nie występują zarówno w prawie polskim, jak i w innych regulacjach 
w Unii Europejskiej. Pomimo iż na rynku krajowym łączna liczba placówek ban
kowych i SKOK przekracza 16 tys., to jednak na terenach słabo zurbanizowanych 
ich liczba nie osiąga tysiąca, a jedna taka placówka przypada na przeszło 50 miej
scowości wiejskich161.

Ograniczony dostęp przestrzenny teoretycznie kompensowany jest przez banki 
dzięki rozbudowywaniu elektronicmych kanałów kontaktu z klientem. Szybki postęp 
technologiczny oraz towarzyszący mu spadek kosztów związanych z telekomunikacją 
i przetwarzaniem danych uznaje się za jeden z głównych determinantów zmian w ban
kowości, co jest zrozumiałe, jeżeli uznamy, że działalność przedsiębiorstw bankowych 

158 P. łużyński, Wykluczenie finansowe: definicja, przyczyny, skala i środki zaradcze

(opracowanie), Serw· s dukacj i Ekonomicznej , Opoka" Opracowanie dla portalu w roku 
2010, s. 5. 
1s9 T . 6 amze, s. . 
160 Wypowiedź prof. Małgorzaty lwanicz-Drozdowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej dla 
Rzeczpospolita nr 291 z dnia 15.12.2011 r. ) . 

161 J. Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniuflnansowemu . . .  , dz.cyt., s. 272. 
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opiera się w dużym stopniu na przetwarzaniu informacji. W związku z tym potencjal
nie wzrastają możliwości w zakresie dostarczania szerokiej rzeszy klientów nowocze
snych produktów po coraz niższych cenach. W praktyce z internetowego kanału dostę
pu do rachunku bankowego korzystają przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkańcy 
dużych aglomeracji miejskich, dobrze wykształceni, z zamożniejszych gospodarstw 
domowych. Dotychczasowe tendencje wskazują jednak, że w perspektywie co naj
mniej kilku lat większość klientów niezmiennie będzie oczekiwać tradycyjnego kon
taktu z instytucjami finansowymi, preferując fizycznie istniejące punkty obsługi 
w najbliższym sąsiedztwie miejsca pracy czy domu. 

Banki w Polsce zachęcają klientów do korzystania z nowoczesnych technolo
gicznie narzędzi zarządzania rachunkiem poprzez zastosowanie wyższych opłat dla 
usług tradycyjnych. Działania te stanowią zatem czynnik stawiający w mniej ko
rzystnej sytuacji osoby bardziej ubogie i o niższym poziomie wykształcenia, które 
preferują tradycyjne formy obsługi. Generalnie, ubodzy klienci, generujący nie
wielki obrót, aby znaleźć się w obszarze ekonomicznego zainteresowania banków, 
musieliby ponosić opłaty wyższe od typowo stosowanych (dla danego banku)162• 

2. Wykluczenie gospodarstw domowych na rynku frnansowym w Polsce

Pomimo wielu korzyści z udziału w rynku finansowego nie wszystkie gospo
dar twa domowe mogą korzystać z produktów na nim oferowanych. Jest to 
w głównej mierze wynikiem sytuacji materialnej, która stanowi najczęstszy powód 
wykluczenia z rynku finansowego. Dotyczy to zarówno braku możliwości oszczę
dzania, jak i braku dostępu do produktów kredytowych. Szczególnie silnie te ogra
niczenia ujawniły się na polskim rynku w momencie rozpoczęcia kryzysu finanso
wego. 

Brak oszczędności lub zobowiązań 
W okresie 2000-2005 odsetek gospodarstw domowych posiadających oszczęd

ności wynosił zaledwie 23-24%. Znaczące przyrosty były w początkowych latach 
obserwowane wraz ze znaczącym wzrostem realnych dochodów gospodarstw do
mowych. Wzrosły one w okresie 2007-2009 o ponad 20%. Niemniej jednak 
w ostatnim okres�e mimo tego, że dochody rosły znacząco wolniej, tempo wzrostu 
odsetka gospodarstw domowych posiadających oszczędności wciąż jest bardzo 
znaczące. Może to wskazywać na wykształcanie się nawyków związanych 
z oszczędzaniem, które mogą być wynikiem zmiany modelu zachowania gospo
darstw domowych w obszarze konsumpcji. Wzrost odsetka gospodarstw domo
wych gromadzących oszczędności może także wynikać ze zwiększonej niepewno
ści i obaw przed niekorzystnymi zmianami w gospodarce. 

162 Tamże, s. 273.
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Liczne badania potwierdzają, że społeczeństwo polskie jest dość niechętne za
ciąganiu zobowiązań w ogóle163• Dodatkowo, w okresie od rozpoczęcia kryzysu
finansowego zdecydowanie spadło zainteresowanie gospodarstw domowych zacią
ganiem kredytów i pożyczek, a szczególnie kredytów i pożyczek na cele konsump
cyjne. Zmniejszenie skłonności widoczne jest choćby w regularnie prowadzonych 
badaniach rynku con umer finance, których wyniki potwierdzają coraz mniejszą 
chęć gospodarstw domowych do sięgania po nowe kredyty i pożyczki gotówko
we 164.

Odsetek gospodarstw posiadających pożyczkę lub kredyt wyniósł w roku 2013

niespełna 37%, co oznacza spadek względem roku 2007 o 5 p.p. iepokojącym 
zjawiskiem jest natomiast, że od 2011 do 2013 roku spadł udział gospodarstw do
mowych posiadających jednocześnie kredyt/pożyczkę i oszczędności. W okresie 
od 2005 do 2011 wzrost odsetka gospodarstw domowych, które zaciągając kredyt, 
podejmują trud i gromadzą oszczędności był dwukrotny. · iestety w ostatnich 
dwóch latach udział gospodarstw domowych podejmujących tego typu zachowania 
spadł z 12,3% do 11,6%.

5 

1 

j , 

2 a 3 

Wykres 1. Go podarstwa domowe aktywnie ucze tniczące w rynku finansowym 
w okre sie 2000-2013 według typu aktywności 

Źródło: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - raport tema
tyczny, fr na E. Kotowska (red.) (2014). Diagnoza społeczna (2014]. www .diagnoza.com 
[13.07.2014 r.] 

163 P. Białowolski, D. Węziak-Białowolska, Zasto owanie analizy klas ukrytych do identy-
fikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego. Roczniki Kolegium Ana
liz konomicznych, 23, S H, War awa 2011, s . 159-174. 
164 P. Białowol ki, S. Dudek, Sytuacja na rynku con umer finance - li kwartał 2013, Konfe-
rencja przedsiębiorstw finansowych w Polsce i IR GH, Gdań k 2013. 
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Warto jednak mieć na względzie, że zupełnie inaczej wyglądają zachowania fi
nansowe gospodarstw domowych osób młodych, a zupełnie inaczej zachowują się 
gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby w starszych grupach wieku. 
W początkowej fazie samodzielnego funkcjonowania prawdopodobieństwo posia
dania zobowiązań jest większe ze względu na konieczność sfinansowania zakupu 
mieszkania oraz nabycia dóbr trwałych. Wśród gospodarstw osób w wieku 
przedemerytalnym można się natomiast spodziewać większego udziału gospo
darstw posiadających oszczędności. Dla poJskich gospodarstw domowych nie 
wszystkie te wzorce zachowań w przebiegu życia są zachowane, szczególnie 
w odniesieniu do oszczędzania. 
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Wykres 2. Gospodar twa domowe aktywnie ucze tniczące w rynku finan owym 
w roku 2011 i 2013 według wieku głowy gospodarstwa oraz typu aktywności 

(odsetek gospodarstw zaciągających zobowiązania i oszczędzających) 
Źródło: Rynek pracy i wyki.uczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - raport tema
tyczny, Ir na . Kotowska (red.) (2014). Diagnoza .połeczna [2014 . www.diagnoza.com 
[13.07.2014 r.] 

Wchodzenie gospodarstw domowych na rynek finansowy przebiega stopniowo. 
Gospodarstwa domowe, w których głowa jest w wieku do 24 lat, bardzo rzadko 
mogą pozwolić sobie na aktywne korzystanie z rynku kredytowego i gromadzenie 
oszczędności. Problem ten jest bardziej widoczny obecnie niż w 201 1 roku. 
W badaniu Diagnoza Społeczna 2013 w grupie gospodarstw domowych z głową 
w wieku 25-34 Iata oraz 35-44 lata odsetek gospodarstw posiadających kredyt był 
odpowiednio ponad 3,5 i prawie 4 razy większy niż w grupie tych, w których gło
wa gospodarstwa ma 16-24 lata. O ile jednak w 2011 roku największy odsetek 
gospodarstw domowych obecnych na rynku finansowym obserwowany był w gru
pie gospodarstw domowych z głową w wieku 35-44 lat, to obecnie największą 
aktywność przejawiają gospodarstwa domowe z głową w wieku 25-34 lata - ponad 
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77% aktywnych na rynku finansowym165• Co ciekawe, w tej grupie zdecydowanie 
częściej występują gospodarstwa domowe posiadające tylko oszczędności, a odse
tek oszczędzających jest w tej grupie najwyższy ze wszystkich - stanowią oni po
nad 49% w tej grupie zmniejszył się również odsetek zadłużonych względem 2011 
roku. Wynika to zapewne z mniejszego dostępu do kredytu dla osób młodych 
z nieustabilizowaną pozycją na rynku pracy, co odbiło się zarówno na mniejszej 
liczbie kredytów na cele konsumpcyjne, jak i mieszkaniowe. Warto przypomnieć, 
że jest to grupa gospodarstw domowych, którą powoli opuszczają gospodarstwa 
charakteryzujące się tym, że wchodziły na rynek pracy w okresie największego 
boomu na rynku kredytów hipotecznych. Dla kolejnych roczników wchodzących 
na rynek pracy procedury przyznawania kredytu były ostrzejsze, co też nie pozo
staje bez wpływu na malejący udział zadłużonych w tej grupie wieku. Prawie rów
nie wysoka aktywność na rynku finansowym widoczna jest w grupie gospodarstw 
domowych z grupy wieku 35-44 lata, w której ponad 74% posiada laedyt lub 
oszczędności. W tej grupie, względem grupy 25-34 lata, mniejszy jest odsetek po
siadających oszczędności (41,5%), a także tych, którzy zabezpieczają swoje kredy
ty przez równoczesne gromadzenie oszczędności. W konsekwencji, zadłużenie 
znacznej części kredytobiorców w tej grupie jest bardzo .wysokie, co utrudnia 
oszczędzanie166• 

Brak konta bankowego 
Istotnym czynnikiem wykluczenia finansowego jest brak dostępu do konta 

bankowego. W badaniu Diagnoza Społeczna 2013 uczestnikom zostało zada
ne pytanie „Czy korzysta Pan/i z usług bankowych?". W grupie badanych 
Polaków 72,7% zadeklarowało fakt korzystania z usług bankowych. Są to 
wciąż daleko niższe wartości niż te, które są obserwowane w krajach Unii Euro
pejskiej, gdzie stopień ubankowienia społeczeństwa dochodzi do 90%. iemmeJ 
jednak należy zauważyć, że w Polsce doszło również do znaczących przemian 
w tym obszarze. Wyniki zaprezentowane w raporcie przygotowanym dla Con
sumer Focus (Affordabte credit, Lessons from overseas, 2011) wskazują, że 
w 2003 r. Polsce udział osób nieposiadających konta bankowego sięgał 60%167. 

165 P. Białowol ki, Irena E. Kotow ka, Obecność i wykluczenie gospodarstw domowych na

rynku.finansowym, w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Pola

ków - raport tematyczny, Irena . Kotowska. (red.) (2014). Diagnoza społeczna [2014], 

s. 149.
166 Tamże s. 150.
167 amże, ss. 150-151. 
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Tabela 2. Odset ek o ób posiadających do t p do konta bankow go w grupach według cech 

społeczno-ekonomicznych

Klasa mi jscowo 'ci Wielkość 

Wiek Wykształcenie zamie zkania dochodu (zł) 

16-24 45,3 podstawowe i niższ 40,2 
mia ta o liczbie mie -

87,9 
poniżej 

49.4 
kańc 'w 500 ty'. i więcej 500 

25-34 82,4 
za adnicze zawodowe/ 

62 4 
mia ta o liczbi mie z-

83,0 500-999 57,1 
gimnazjum kańców 200-500 tyś. 

35-44 86.6 średni 82,7 
miasta o liczbie mi z-

77,1 
1000-

71,3 
kańców I 00-200 tyś. 1499 

45-59 81.1 wyżs i policealne 93,9 
mia ta o liczbie miesz-

76,1 
1500-

84,1 
kańców 20-1 OO tyś. 1999 

60-64 75,6 
mia ta o lic bie mie z-

73,4 
2000-

92,l 
kańców poniżej 20 tyś. 2999 

65 i 
55.6 wieś 62,7 3000+ 95.6 

więcej 

Zródło: Rynek pracy i wykluczenie połeczne w kontekście percepcji Polaków - raport tematyczny, 
Irena . Kotow ka (red.) (2014). Diagnoza społeczna [2014]. www.diagnoza.com 
[ 13 .07.2014 r. 

Znaczące zmiany w dostępie do usług bankowych w Polsce nie przebiegają 
jednakowo w grupach społeczno-ekonomicznych. W rezultacie różne grupy osób 
są narażone w różnym stopniu na brak dostępu do usług bankowych. Problem zbyt 
niskiego „ubankowienia" dotyczy przede wszystkim osób najstarszych i najmłod
szych. W grupie wieku 16-24 lata dostęp do usług bankowych deklaruje mniej niż 
połowa badanych. Z jednej strony jest to zrozumiała sytuacja, gdyż te osoby za
zwyczaj nie posiadają dostatecznie dużych środków, które, w ich przekonaniu, 
uzasadniałyby konieczność korzystania z usług bankowych. Z drugiej strony, to 
w tej grupie wykształcają się nawyki finansowe i w konsekwencji brak dostępu do 
usług bankowych może przerodzić się w zjawisko trwałe. W przypadku osób star
szych jest to sytuacja bardziej zrozumiała i wynika z braku przyzwyczajeń z prze
szłości, braku konieczności korzystania z usług bankowych w przeszłości, a także 
braku zaufania do instytucji finansowych. W rezultacie osoby z tej grupy nie mają 
umiejętności zarządzania środkami finansowymi z wykorzystaniem konta. Brak 
dostępu do usług bankowych może też być negatywnym sygnałem dla pracodaw
ców, szczególnie w przypadku osób najmłodszych, gdyż wskazuje na trudności 
w zarządzaniu własnymi finansami i może przełożyć się na trudności z wejściem 
na rynek pracyL68. a podstawie zaprezentowanych wyników można również za
uważyć, że wyższy poziom wykształcenia przekłada się na większy odsetek osób 

168 Tamże, s. 151. 
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deklarujących korzystanie z usług bankowych. W grupie osób z wykształceniem 
podstawowym z usług bankowych korzysta jedynie 40% badanych, w grupie z wy
kształceniem zasadniczym wzrasta on do ponad 60%, wśród respondentów z wy
kształceniem średnim wynosi ponad 80%, a grupie z wykształceniem wyższym aż 
94%. Wielkość miejscowości zamieszkania ma też jednoznaczne przełożenie na 
korzystanie z usług bankowych. Im mniejsza miejscowość tym mniejsze prawdo
podobieństwo bycia „ubankowionym". Na obszarach wiejskich dostęp do nowo
czesnych usług bankowych jest wciąż ograniczony, a mieszkańcy tych obszarów 
korzystają głównie z usług banków spółdzielczych. Korzy tanie z usług banko
wych deklaruje na tych obszarach zaledwie 62% badanych. a obszarach wielko
miejskich zbliża się on do 90%169•

Źródło zadłużenia 
W badaniu Diagnoza Społeczna 2013 gospodarstwa domowe mogły wybrać 

jedną z pięciu opcji źródła pozyskiwania finansowania: bank, SKOK, pośrednicy 
kredytowi, firmy pożyczkowe oraz osoby prywatne. Liczba wariantów odpowiedzi 
uległa rozszerzeniu względem 2011 roku, kiedy to obok banków i osób prywatnych 
występowała jeszcze kategoria innych instytucji finansowych. Wydaje się, że 
w rundzie z 2013 roku to kategoria innych instytucji finansowych została rozbita 
na trzy. 

Tabela 3. Odsetek go po darstw do mowych po iadających zobowią; anie w 2011 i 2013 
k I ' . d. ' ' dł ro u w za eżnos c1 o J ;go zro a

Zródło zobowiązania 2011 rok 2013 rok 

Banki 90,4 88,2 

KO Ki 4,5 

Po 'rednicy finansowi 12 4 8,1 

Inne firmy udzielając pożyczek (np. Provid nt) 4,3 

O oby prywatne 5,3 5,5 

Zródło: Rynek pracy i wykluczenie połeczne w kontekście percepcji Polaków - raport tema
tyczny, Irena E. Kotow ka. (red.) (2014). Diagnoza społeczna [2014]. www.diagnoza.com 
13.07.2014 r.] 

169 . ·· 
Tamz, . 151-152.
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Cele oszczędzania 
W roku 2013, podobnie jak w roku 2011 oraz 2009, największy odsetek gospo

darstw domowych gromadził oszczędności w celu stworzenia rezerwy na sytuacje 
losowe. Ten motyw oszczędzania deklarowany był przez aż 66,6% oszczędzają
cych gospodarstw domowych i dodatkowo częstotliwość jego występowania zna

cząco wzrosła względem poprzedniego badania (z 60,1%) - a drugim i trzecim 
miejscu pod względem częstotliwości występowania znalazły się: chęć zabezpie
czeni a na starość (34,6% oszczędzających) oraz rezerwa na bieżące wydatki kon
sumpcyjne (33,6% oszczędzających). 

Tbl40d t k  a e a . se e d tw d gospo ars omowyc h I ta h 2009 . 20 1 I dłu d w a c I we g ce u oszczę zama

Cel gromadzenia oszczędności 2011 rok 2013 rok 
Rezerwa na bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żywność, 33,4 33,6 

odzież i ubranie) 

Stałe opłaty (np. mieszkaniowe) 12,9 13,6 

Zakup dóbr trwałego użytku 24,4 22,9 

Zakup domu, zakup mieszkania, wkład do spółdzielni 8,2 7,0 

mieszkaniowej 

Remont domu, mie zkania 23,6 26,3 

Leczenie 23,6 27 o 

Rehabilitacja 8,7 11,3 

Wypoczynek 26,9 27,7 

Rezerwa na sytuacje lo owe 601 66,6 

Zabezpieczenie przyszłości dzieci 23,4 23,9 

Zab zpieczenie na tarość 35,5 34 6 

Na rozwój własnej działalności gospodarczej - 6,2 

Na inne cele 15,4 12,0 

Bez specjalnego przeznaczenia 10,8 10,3 

Zródło: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - raport tema
tyczny, Irena E. Kotowska. (red.) (2014). Diagnoza społeczna (2014]. www.diagnoza.com 
[13.07.2014 r.] 
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Komisja  Europej ska i przedstawiciele sektora finansowego zwracają uwagę na 
rosnący problem wykluczenia finansowego. Nie j est to tylko polski problem, gdyż 
problem ten dotyczy co naj mniej ki lku kraj ów członkowskich UE. Jak wskazują 
eksperci z uczeln i  wyższych i organizacj i  pozarządowych, potrzebna jest szersza 
edukacj a finansowa konsumentów. Koszty usługi bankowej (koszty prowadzen ia  
rachunku bankowego), niska świadomość finansowa, n iski poziom dochodów 
(w tym brak stałego zatrudnien ia  lub bezroboci e) oraz zamieszkiwanie w małych 
miej scowościach i na wsiach, gdzie nie ma oddziałów banków czy bankomatów 
prowadzą do wykluczen ia  finansowego poszczególnych grup osób. In icjatywy 
związane z szerzeniem wiedzy finansowej wśród ubogiej l ub zmarginal izowanej 
w wymiarze geograficznym części społeczeństwa nie wiązały się dotychczas 
w Polsce z szerokimi  działaniami edukacyj nymi .  

W latach 2004-2005 podjęty został jedynie p i lotażowy projekt warsztatów 
w zakresie „Edukacj a  finansowa dla osób o niskich dochodach", finansowany 
przez Citigroup Foundation . In i cj atywa ta, maj ąca charakter międzynarodowy, 
real izo�ana była przez Centrum M ikrofinansowe na Europę Wschodnią i Azj ę  
Centralną przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Fundacją  Edukacja  
d l a  Demokracj i ,  Centrum Edukacj i Obywatelskiej oraz Fundacj ą  Wspomagania 
Wsi .  Przeświadczenie partnerów o konieczności dalszych działań w tym obszarze 
skutkowało powstaniem Programu „Zaplanuj swoj ą przyszłość", którego celem j est 
zorgan izowan ie do 20 1 3  r. ogólnopolskiej s iec i  doradztwa finansowego dla osób 

1 70 B adania ankietowe zostały przeprowadzone przez pracowników naukowych w osobach 
dr Arkadi usz Durasiewicz, mgr Woj ciech Duranowski i mgr Monika Załuga z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach ogó lnopolski go 
programu Wydatki Kontrolowane - zorganizowanego na zlecenie PRESCO Group, Naro
dowy Bank Polski i B ig InfoMon itor. W ramach programu w Warszawie w 20 1 3  r.  powstał 
raport pt. „Wykl uczenie finansowe j ako skutek nieumiejętności  zarządzania budżetem 
domowym", którego autoram i są wymienione powyższe osoby . Badaniu zostało poddan 
7 5  osób ( 1 5  x 5 woj ewództw) z gospodarstw domowych pozo taj ących w trudn j sytuacj i 
finansowej ,  w szczególności tych gospodarstw domowych, których deklarowane przez 
badanych dochody nie przekraczaj ą  kwoty 46 1 zł - w gospodarstwie domowym jednooso
bowym lub 3 1 6 zł - w gospodarstwi e wieloosobowym, co uprawnia je do pobierania 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ,  tj . beneficj enci pomocy społecznej . W celu 
zachowania zróżn icowania przestrzennego, gospodarczego i demografi cznego badania, d la 
przeprowadzenia  anal izy pod kątem prob lemów badawczych wyselekcjonowano 5 woje
wództw : warmińsko -mazurskie, mazo wiecki , ś ląskie, zachodniopomorskie, lubelski e.  
Dodatkowo b adaniu poddana została grupa 75 tudentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im.  Janusza Korczaka w Warszawie, którzy obj ęci byl i  programem pomocy socj alnej 
(otrzymywali  stypend ia  socj alne) . W badaniu  wzię l i  udział studenci w wieku 1 9-26 łat, 
których miesięczny dochód nie przekraczał 782,60 zł. 
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o niski ch dochodach [http ://www. edufi n .org. pl] . Intensywni e  na polu edukacj i
ekonomicznej stara s ię dzi ałać arodowy Bank Polski . Wdrożył szereg progra

mów, wspiera rozmaite proj ekty, j ak chociażby proj ekt Fundacj i  „Opoka" - Serwis  
Edukacj i Ekonomicznej dla duchownych i świeckich . Przedstawicie le  N B P  uczest
n iczą w rozmaitych debatach, spotkaniach i panelach dyskusyj nych, j ak np. zorga
nizowana niedawno przez Skok im .  Stefczyka, Axel Springer Polska i „Forbes 
Pol ska" konferencj a  „Przeciwdzi ałan ie wykluczen i u  finansowemu w Polsce'', która 
odbyła się w Warszawi e  23 stycznia  20 1 0  r. 

Także podmi oty takie j ak np. Stowarzyszen i e  Krzewien ia Edukacj i Fi nansowej 
uruchami ają rozm aite proj ekty, będące odpowiedzią na problemy rodzin  o ni skich 
dochodach , które n ie  miały szansy nabyć um iej ętności świadomego korzystan ia 
z produktów dostępnych na rynku finansowym.  

Sytuacja zawodowa i finansowa respondentów jako czynnik wykluczenia 
finansowego 

a podstawi e przeprowadzonych badań ankietowych 68% respondentów 
(kl i entów pomocy społecznej )  ocenia swoją obecną sytuacj ę  finansową źle lub 
bardzo źle, 28% potrafi j ej ocenić,  a tyl ko 4% j est zadowolonych ze swoj ej obecnej 
sytuacj i . 3 7,33% ankietowanych studentów nie  potrafi ocenić swoj ej sytuacj i fi

nansowej ,  32% j est zadowolonych ze swoj ej obecnej sytuacj i , a 30,67% respon
dentów ocen ia j ą  źle l ub bardzo źle .  

Zdaniem większości anki etowanych studentów (4 1 ,33%) za obecną sytuację  
finansową ich gospodarstwa domowego odpowiada państwo . 36% badanych twi er
dzi , że ma na n ią naj większy wpływ rodzina, 2 1 ,33% przyznaj e, że sami są winni  
i swoj ej sytuacj i materialnej ,  1 ,33% twierdzi , że ktoś inny. Zdan i em większości 
anki etowanych kl ientów pomocy społecznej (54,67%) za obecną sytuacj ę  finanso
wą ich gospodarstwa domowego odpowiada państwo. 33 ,33% przyzn aj e, że sam i  
s ą  winni swoj ej sytuacj i materialnej ,  I 0,67% badanych twi erdzi , że m a  n a  n ią  naj 
wi ększy wpływ rodzina. 1 ,33% twierdzi ,  że ktoś inny. 



Kto według Pana I Pani  od powied a  z a  o becn ą  

sytuację  fin ansową Pa na I P a n i  gos poda rstwa 

domowego? - stud enc i 
1,33% 

36,00% 

• Pa ństwo • Rodzl na Ja • I nne
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Kto w edług P a na I Pa n i  od powied a za obecną 

sytu a cj ę  finansową Pana I Pani  gos pod arstwa 

domowego? - k l ienci  MO PS 
1,33% 

54,6 7% 

10,67% 

• Pańs two Rodzi na Ja • I nne 

Wy kres 3 .  Kto według Pana/Pani odpowiada za obecną sytuacj ę  finan sową Pana/Pani 
gospo darstwa domowego? 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. ankietowych 

Rozbieżne okazuj ą się natomiast odpow iedzi dotyczące dzi ałań podej mowa
nych w zakres ie  poprawien i a  własnej sytuacj i finansowej .  W grupie studentów 
zdecydowana większość ankietowanych chce poprawić swoją sytuacj ę  finansową, 

dlatego �56 ,07% zdecydowałoby się na uzupełn ienie wykształcenia, 27,  I 0% - po
szukałoby nowej pracy, 1 4,9 5% ankietowanych podj ęłoby dodatkowe zatrudnienie .  
1 ,87% podj ęłoby inne decyzj e, żeby poprawić swój byt materialny. Kl ienci pomo
cy społecznej równ ież chciel iby poprawić swoj ą  sytuacj ę  finansową, dlatego 

3 8 , 1 % - wskazało, że poszukałoby nowej pracy, 26, 1 9% ankietowanych podj ęłaby 
dodatkowe zatrudnien ie, 5 ,95% zdecydowałoby się na uzupełn ienie wykształcenia, 
7, 1 4% podęłoby inne decyzj e, żeby poprawić  swój byt materialny. Są też tacy, 
którzy n ie podej muj ą  żadnych działań i stanowią on i 22,62% . 

Jakie działania podej muje P a n  I P a n i, a by 

poprawić swoj ą  sytuacj ę  finansową? - studenci 

1 ,87% 

27,10% 

Ił Pra cuj ę doda tkowo • Szukam nowej pracy Uzupełni a m  wykszta kenle • I nne 

Jakie działania podej muj e Pan I Pani, aby

poprawić swoj ą  sytuacj ę  finansową? - k l ienci 

MOPS 

Pra c uj ę  dodatkOY.'O 
Uzupełniam wykszta tcenl e  
N i e  podeJmuję ża dnych dziatań 

38, 1 0% 

Szukam nowej pracy 
• i nne 

Wy kres 4. Jakie dzi ałan ia podej m uj ą  Pan/Pani ,  aby poprawi ć 
swoj ą  sytuacj ę  fi nansową? 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

W zakresie podejmowanych działań służących poprawie sytuacj i finansowej 
decyzj e  poszczególnych grup badawczych są rozbieżne. Młode studiuj ące osoby 
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chciałby podnieść własną wartość na rynku pracy oraz poprawić swoj ą  sytuację  
finansową poprzez podniesienie świadomości edukacyj nej i finansowej uzupełnia
j ąc w tym zakres ie  wykształcenie. atomiast kl ienci  MOPS szukal iby nowej pracy 
( lub dodatkowej )  albo naj chętniej n ie  podej mowal iby żadnych działań . Pokazuj e  to 
fakt, że w grupach osób niezamożnych, biednych bądź zagrożonych ubóstwem nie 
występuj e  zainteresowanie edukacj ą  w zakresie fi nansów . Co naj gorsze, 22,62% 
stanowi ą  te osoby, które nal eży uznać za „uzależnione" od pomocy społecznej .  
Osoby te traktuj ą świadczenia z MOPS j ako stałe źródło dochodu, zaś bycie  kl ien
tem Ośrodka jako sposób na życie.  Nie są on i zai nteresowani zm iana swoj ej sytu
acj i . Cechą charakterystyczną tej grupy osób są postawy roszczeniowe i syndrom 
„wyuczonej bezradności". N iej ednokrotnie „wzorzec kl ienta pomocy społecznej "  
przekazywany j est z pokolenia n a  pokolenie.  Przyczyn wykształcenia się w oso
bach i rodzinach syndromu „uzależnien ia od pomocy społecznej "  j est wiel e, ale 
naj ważniejsze to : długotrwałe bezrobocie, n iezaradność życ i owa, wyuczona bez
radność, wygodni ctwo . Sytuacj ę  tą potwi erdza j edno z pytań badawczy�h zada
nych w probl ematyce badań - nawyki oraz wzorce rodzinne i środowiskowe doty
czące zarządzania własnymi finansami maj ą  wpływ na wyel iminowani e l udzi 
z grupy osób maj ących dostęp do usług finansowych . 

Odpowiedzialność i skutki decyzji finansowych 
W zakres ie tzw. „odpowiedzialności finansowej "  m iędzy badanymi grupami 

respondentów występuj ą  rozbieżne decyzj e .  W zakres ie  regulowani a  rachunków 
w termin ie 52% badanych studentów zawsze opłaca bieżące rachunki na czas, 
34, 57% ankietowanych przyznaj e, że zdarza im s ię  nie uregulować rachunków na 

czas, 1 3,33% - nie płaci rachunków często. Jak wynika z wypowi edzi tej grupy 
respondentów główną przyczyną nie wyw i ązywania się z zobowiązań finansowych 
jest brak środków finansowych, niektórzy przyznaj ą,  że zapominaj ą  uregul ować 
rachunki w wyznaczonym termin ie.  

W przypadku kl ientów pomocy społecznej jedynie 26,67% badanych zawsze 
opłaca bieżące rachunki na czas, 73,33% ankietowanych przyznaj e, że zdarza im 
się ni e uregulować rachunków w terminie, 52% - nie płaci rachunków często . Jak 
wynika z wypowi edzi respondentów główną przyczyną nie wywiązywani a  się 
z zobowi ązań finansowych j est brak środków finansowych, n iektórzy przyznaj ą, że 
zapominaj ą  uregulować rachunki w wyznaczonym terminie .  

W tym przypadku studenci posiadaj ą  w iększą „wrażl iwość odpowiedzi al ności 
finansowej "  niż klienci pomocy społecznej . Chociaż w przypadku n ieregulowania 
rachunków w terminie obydwie grupy badawcze wskazuj ą  ten sam powód - brak 
środków finansowych . Niski poziom dochodów przyczyn ia się w p ierwszej kolej 
ności d o  zaniedbań finansowych, które w większości przypadków prowadzą do 
wykluczenia finansowego. Sytuacja  ta pokazuj e  również, że brak j est efektywnej 
pomocy ludziom niezamożnym lub znaj duj ącym się w trudnej sytuacj i  material nej .  
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Dlatego też potrzebna j est nowoczesna edukacj a  dzieci oraz osób, które pracuj ą  
z osobami wykluczonymi (np. pracowni ków służb socj alnych ) .  

Czy zdarzyło s ię P a n u  I P a n i  nie u regu lować

rach u n ków w ter m i n ie? - studenci 

5 2,00% 

• Tak, często • Ta k, cza s a mi Ni e, n i gdy 

Czy zda rzyło s ię P a n u  I Pa n i  nie u regu lować

rach u n ków w terminie? - klienci MO PS 

Tak, często • Ta le, cza s a mi Nie, nigdy 

52,00% 

Wy kres 5. Czy zd arzyło s ię  Pan i/Panu n i e  uregulować rachupków w termi nie? 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badaÓ ankietowych 

Wydatki gospodarstw domowych 
Zgodnie z procentowym rozkładem wydatków w gospodarstwach domowych 

naj wi ększą część budżetu domowego anki etowani studenc i  przeznaczaj ą  na opłaty 
bieżące (33 , 1 3%) oraz na jedzenie (29,20%). 1 1 ,27% wydatków stanowi polcrycie 
kosztów edukacj i , niewiele mniej anki etowani wydaj ą  na ubrania (9,36%) i na 
używki (9,48%). Leki i koszty opieki zdrowotnej stanowi ą  5 ,55% budżetu domo
wego, oszczędności - j edynie 1 ,77% miesięcznego budżetu . Zgodnie z procento
wym rozkładem wydatków w gospodarstwach domowych naj wi ększą część budże
tu domowego respondenci pomocy społecznej przeznaczaj ą  na opłaty bieżące 
(37,07%) oraz na j edzenie  (3 5 , 1 6%) . 1 0,73% wydatków stanowi porycie  kosztów 
leków i opi eki zdrowotnej ,  niewiele mniej ankietowani wydaj ą  na ubrania (8 ,44%) 
i na używki (7,09%). Koszty edukacj i  zaj muj ą  1 ,93 % budżetu domowego. 
Oszczędności stanowią j edynie 0, 1 3% miesięcznego budżetu. Nie dziwi fakt, że 
osoby, które obj ęte są programem pomocy społecznej najwięcej pieniędzy (ze swo
j ego budżetu) przeznaczaj ą  na bi eżące opłaty i j edzen ie.  Osoby objęte badani em 
niewiele mniej pieni ędzy wydaj ą  na używki n iż  na leki i opiekę zdrowotną, podob
ną kwotę przeznaczaj ą  na ubrania.  Nie wspom inając j uż o tym, że koszty zakupu 
używek są wielokrotnie większe niż kwota, która osobom tym udaj e  się zaoszczę
dzić.  
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Jak procentowo roz kładają się wydatk i w Pa na I 
Pan i gospodarstwie domowym ?  - stud enci 

5,55% 1,77% 1,24% 

• Opłaty bl etą<:e 
• Oświata I Ed ukacj a

Oszczędno�ci 

2 9,20% 

• Jedzenie
• Używki 

I nne 

Ubranie 
• lekl / leczenl e 

J a k  procentowo roz kładają s ię wydatki w Pana / 

Pani  gos podarstwie do mowym? - k l ienci MO PS 

Opłaty bletące 
• Oświ a ta / Edukac::ja

Os zcLędnoś ci 

10,73% 0,13% 

35,1 6% 

• Jedzeni e 
Używki 

• Ubranie 
leki I Leczenie 

Wy kres 6. Jak procentowo rozkładaj ą  ię wydatki w Pana/Pani go spodarstwie 
domowym? 

Żródło : Opracowanie wła ne na podstawie przeprowad onych badań ankietowych 

Oszczędności 
89,3 3 %  badanych studentów uważa, że warto j est oszczędzać pieniądze na 

przyszłość . 1 ,07% nie ma zdania na ten temat. Wśród badanych n ie  ma osób, które 
uważaj ą, że n ie  warto j est oszczędzać . 77,34% respondentów pomocy społecznej 
uważa, że warto jest oszczędzać pieniądze na przyszłość. 1 3 , 3 3 %  nie ma zdan ia na 
ten temat, wśród badanych są też osoby, które uważaj ą, że nie warto j est oszczę
dzać - 9,3 3%.  

Czy uważa P a n  I Pa n i, ż e  obecn ie warto 

oszczędzać pieniądze na przyszłość? - studenci  

Zdecydowa nie tak • Raczej ta k Trudno powi edzieć 

Czy uważa P a n  I Pani, że obecnie warto 

oszczęd zać pien iąd z e  na przyszłość? - k l ienci 

MOPS 

• Zdecydowanie tak 
• Raczej ni e 

42,67% 

• Ra czej tak
. Zdecydowa nie nie 

Trudno powiedzieć 

Wy kre s 7. Czy uważa Pan/Pan i ,  że obecnie warto o szcz dzać pieni ądz 
n a  przyszłość? 

Żródło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Nieoczekiwane zarobki 
Respondenci (studenci)  zapytan i o to, na co przeznaczyl iby otrzymane 5 tys . zł, 

które stanowiłyby np.  wygraną w grach losowych, spadek, n ieoczekiwany zarobek 
lub nagrodę, najczęśc iej wskazywal i ,  że wydal iby tę kwotę na bieżące potrzeby 
(artykuły spożywcze, rachunki opłaty, leki i opiekę medyczną) - 28,69%, w dru
giej kolej ności byłby to inwestycj a  w wykształcenie (szkoła, kursy, szkolenia) -

24,99%, 2 1 ,6 1 %  przeznaczyl iby na zakupy (sprzęt RTV/AGD, ubrania i kosmety-



1 2 1

ki , dobra l uksusowe czy wyjazd na wakacj e),  na kulturę (kino, teatr, koncert, 
książka dyskoteka, pub) ankietowani przeznaczyl iby 1 5 ,50% tej kwoty. aj mniej ,  
bo 9,22% stanowiłyby oszczędności . 

Kl ienci pomocy społecznej zapytani o to, na co przeznaczyl i by otrzymane 
5 tys . zł, które stanowiłyby np. wygraną w grach l osowych, spadek, ni eoczeki wany 
zarobek lub nagrodę, najczęści ej wskazywal i ,  że wydal iby tę kwotę na bieżące 
potrzeby (artykuły spożywcze, rachunki opłaty, leki i opiekę medyczną) - 3 7,99%, 
w drugiej kolej ności byłby to inwestycj a  w wykształcen ie (szkoła, kursy, szkole
n i a) - 2 1 , 1 6%, 1 8 ,04% przeznaczyl iby na  zakupy (sprzęt RTV/AGD, ubrania 
i kosmetyki , dobra l uksusowe czy wyj azd na wakacj e), na kulturę (kino, teatr, kon
cert, ks iążka dyskoteka, pub) an_kietowani przeznaczy iby 1 3 ,75% tej kwoty. Naj 
mn iej ,  bo 9,06% stanowiłyby oszczędności . 

Na co przeznaczył/aby Pan I Pa ni otrzyma ne S tys. zł { np. 

wygraną w grach losowych, s padek, nieoczekiwany 

zarobek, nagrodę)? - studenci 
9,22% 

Na co przeznaczył/aby Pan I Pani otrzymane 5 tys. zł { np. 

wyg ra ną w grach losowych, s padek, nieoczekiwany 

zarobek, nagrodę)?  - klienci MO PS 

9,06% 

Zakupy • Bieżą.ce potrzeby łnwe tycja w wykształceni e • Kul tura Oszczędności • za kupy • Bieżące potrzeby Inwestycj a w wykształcenie • Kultura  Oszczędności 

Wy kres 8. Na co przeznaczyła by Pan/P an i otrzymane 5 tys .  zł (np.  wygrane 
w grach Io owyc h, spadek, n i eoczeki wany zarob k, nagrodę? 

Źródło : Opracowanie własne na pod tawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Długi do spłacenia 
Zgodn ie z wyn ikami badań 30,67% studentów przyznało, że ma do dług do 

spłacenia. Wśród podm iotów, u których zostal i  zadłużen i  wymieni l i  banki oraz 
osoby z naj bl iższego otoczen ia - rodzinę i znaj omych . 69,3 3% ankietowanych nie 
jest zadłużona lub nie przyznaje  się, że ma do spłacenia  zobowiązania finansowe . 
Spośród kl ientów pomocy społecznej 48% przyznało, że ma do dług do spłacen ia .  
Wśród podmiotów, u których zostal i  zadłużeni  wym ·eni l i  banki oraz osoby z naj 
bl iższego otoczen ia - rodzinę i znaj omych. 5 2 %  anki etowanych nie j est zadłużona 
l ub nie przyznaj e  się, że ma do spłacenia  zobow iązania finansowe . 
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Czy ma Pan / Pani  dług do spłacen ia ? - studenci Czy ma Pan I Pan i dług do spłacen ia ? - kl ienci 

MOPS 

48,00% 

52,00% 

• Ta k  • Ni e • Ta k • Nle

Wy kres 9. Czy ma Pan/Pan i długi do spłacen i a? 
Źródło : Opracowanie  własne na podstawie przeprowad onych badań anki towych 

Opisane wydatki i oszczędności gospodarstw domowych przedstawiają, że 
zdolność badanych grup do oszczędzania jest znikoma. Mimo, że większość bada
nych zarówno w grupach studentów jak i klientów pomocy społecznej uważa, że 
warto oszczędzać to z drugiej strony na pytanie na co by przeznaczyli wygrane 
5 tys. zł - oszczędności pojawiają się na ostatnim miejscu. To po raz kolejny poka
zuje brak wykształcen·a społeczeństwa w zakresie finansów budżetów domowych 
i ich racjonalnego gospodarowania. Wyniki badań pokazują lekkomyślność w in
westycjach finansowych i nieumiejętne zarządzanie budżetami domowymi, co 
w konsekwencji prowadzi do powstawania długów niewspółmiernych do uzyski
wanych dochodów, problemów z niespodziewanymi wydatkami a w konsekwencji 
do pauperyzacji gospodarstw domowych. 

Korzystanie z banku i narzędzi oferowanych przez banki 
Zdecydowana większość badanych studentów jest klientami banku - 8 8%, 

z usług bankowych nie korzysta 1 2% respondentów. Jedynie niewiele ponad poło
wa - 60% klientów pomocy społecznej korzysta z usług bankowych. 

Czy j est Pan I Pani k l inetem ba n k u ?  

• Ta k

Ni e 

Czy jest P a n  I Pani kl inetem ban ku?

88,00% 

Wykres 1 O. Czy j st Pan/P an i k l ie ntem banku? 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie przepro wadzonych badań an kietowych 

Ta k 

• Nle
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Ankietowani studenci korzystaj ą  z ograniczonego wachlarza usług bankowych . 
Naj wi ęcej ,  bo 44,83% badanych posiada rachunek tradycyj ny z dostępem do konta 
online, 32 ,76% respondentów używa karty płatn iczej ,  1 2,93% posi ada tradycyj ny 
rach unek bankowy, a tylko 9,48% używa karty kredytowej . 

Badani kl ienci pomocy społecznej korzystaj ą  z ogran iczonego wach larza usług 
bankowych . Naj w ięcej ,  bo 7 1 ,43 % badanych posiada tradycyj ny rachunek banko
wy, rachunek tradycyj ny z dostępem do konta online posi ada 1 4,29% responden
tów, ty le samo używa karty płatniczej .  Żaden z badanych n ie  używa karty kredy
towej .  

Z j a kich narzędz i  ban kowych Pan/Pa ni 

korzysta ? - studenci 

6,67% 

35,76% 

• Rachunek ba nkowy 

tradycyjny 

• Rachunek bankowy 
4.2-9% 

tradytyjny z dostępem do 

konta o n l i n e 

Ka rt<! pła tn i cz a  

• Ka rta kredytowa 

Z jakich na rzędzi ban kowych Pan/Pa n i  

korzysta? - k l ienci  M O P S  

• Rachunek ba nkowy 

tra dyc'Y)ny 

a Rachune b a n kowy 

tt.ldycyjny z doH�pem do 

ko nta onl l ne 

Ko rta płatnicza 

Wy kres 1 1 . Z j akich narzędzi bankowych Pan/Pan i korzysta? 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Pods umowanie 

W okresie 2009-20 1 3  doszło do znaczących zm ian w korzystan iu przez gospo
darstwa domowe z rynku finansowego. Pomi mo znaczącego spadku dynami ki do
chodów, wciąż rósł odsetek gospodarstw domowych, którym udaj e  się zgromadzić  
oszczędności . a skutek zaostrzenia  warunków przyznawania kredytu zmalał j ed
nak odsetek gospodarstw domowych, które zac iągaj ą  zobowiązan i a. Spadek odset
ka gospodarstw domowych korzystaj ących z kredytu wi doczny był głównie w ob
szarze kredytu konsumpcyj nego, a w zdecydowanie mniej szym stopni u  dotknął 
kredytu mieszkan iowego . Wc iąż ni estety stosunkowo niewie lki odsetek kredyto
biorców jest w stanie stworzyć zabezp ieczeni e  dla pos iadanego kredytu w formie  
oszczędności ,  co  oznacza, że nawet w obl iczu złagodzen ia  warunków przyznawa
nia  kredytu, dynamika zadłużeni a  będzie utrzymywać się zapewne na niskim po
zi omie 1 7 1 .

Wyniki Diagnozy Społecznej 2013 potwierdzaj ą,  że aktywność gospodarstw 
osób starszych w obszarze oszczędzania, a w szczególności w obszarze zaciągan ia 
zobow iązań, j est mniej sza n iż w grupach młodych . W grupie gospodarstw domo-

1 7 1  P .  i ałowol ki, I rena E. Kotow ka, Obecność i wykluczenie go podar tw domowych na 

rynku finan owym, [w: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Pola

ków . . .  , d .cyt, . 1 77 .
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wych osób starszych, j eżel i  zaciągane są zobowiązania, to bardzo rzadko i stnieje 
zabezpieczenie w formie oszczędności . Z anal izy wyn ika również, że obecnie  gru
pą naj częściej deklarującą posiadanie oszczędności są gospodarstwa domowe pro
wadzone przez osoby w wieku 25-34 lata . ajmniej aktywne na rynku finanso\\rym 
są natomiast gospodarstwa domowe naj młodszych osób. Jedynie mniej niż 40% 
gospodarstw domowych osób w wieku 1 6-24 lata posiada jakiekolwiek oszczędno
ści lub zobowiązan ia.  

Segmentacja  gospodarstw domowych w obszarze zachowań oszczędnościo
wych i kredytowych pozwol iła dodatkowo wskazać grupy ryzyka (kredyty) 1 gru
py, które nie radzą sobie z nowoczesnymi technologiami  i instrumentami oszczęd
nościowymi . Okazało s ię, że można wyróżn ić maczącą ponad 20% grupę gospo
darstw oszczędzających, które gromadzą oszczędnośc i j edynie w formie gotówki . 
Głowami tych go podarstw domowych są główn ie osoby starsze (a także w wieku 
45-59 lat) . M ożna przypuszczać, że w tej znaczącej grupie występuje naturalna 
chęć posiadania oszczędności ,  j ednak niewie lka możl iwość gromadzenia środków, 
a także brak znajomości nowoczesnych form oszczędzan ia - co może być powią

zane z wiekiem - uniemożl iwia oszczędzan ie w formach zapewniających wyższą 
stopę zwrotu 1 72 •

Przeprowadzone badania własne potwierdzaj ą  wyniki Diagnozy Społecznej 
20 1 3 . Wyniki badań ankietowych wskazuj ą  na wysoki poziom wykluczenia finan
sowego, zczególnie w przypadku grupy kl ientów pomocy społecznej ,  gdzie 60% 
osób nie posiada w ogóle konta bankowego. atomiast w grupie pozostałych 40% 
beneficjentów MOPS, które posiada konta bankowe b l i sko 314 korzysta z tradycyj 
nego rachunku bankowego. Wyniki te świadczą o multipl ikacj i  wykluczenia 
w przypadku rodzin beneficj entów MOPS, gdzie wykluczenie finansowe łączy s i ę  
z wykluczeniem cyfrowym, brakiem dostępu do  informacj i oraz nowych technolo
gi i informacyjno-komun ikacyjnych TIK. Jedyn ie bl isko 1 5% beneficjentów MOPS 
korzysta z bankowości e lektron icznej oraz odpowiednio taka sama grupa posiada 
kartę płatniczą. 

Rodziny wykluczone społecznie  ponoszą wiele kosztów związanych z n iedo
stosowaniem do nowych technologi i takich jak m. in . :  koszty utraconego alterna
tywnego czasu (konieczność dokonan ia  przelewu lub wypłaty w placówce banko
wej wiążą s ię z koniecznością podróży szczególnie w przypadku małych miej sco
wości i wsi ) ,  koszty transakcyjne (obsługa tradycyj nego konta bankowego j est 
droższa niż konta internetowego), trudniej szy monitoring stanu konta bankowego 
itp .  Charakterystyczne jest również to, że kl ienci MOPS nie korzystaj ą  w zupełno
ści z kart kredytowych, które przy krótkich terminach wykorzystan ia są o wiele 
atrakcyjn iej sze niż kredyty krótkoterminowe typu „chwi lówki ', w tym przypadku 
koszt pozyskania  kap itału jest bardzo wysoki . W przypadku studentów poziom 
wykorzystania nowych technologi i  informacyjno-komunikacyjnych TIK w banko-

1 72 Tamże, s . 1 77-78 . 
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wośc i j est wyższy i b l isko 5 0% studentów posiada obecn ie  e-konto bankowe . Je
dynie 1 2% korzy ta j edyn ie z tradycyj nego konta bankowego, natomiast zaskakuj e 
n i ska l iczba studentów korzystaj ąca z kart kredytowych oscyluj ąca poniżej 1 0% .

Wyn iki badań wskazuj ą,  że rodzi ny pobieraj ące zasiłek z pomocy społecznej 
wychowuj ą  s ię w tzw. „kulturze ubóst a" . Zgodnie z teori ą Oscara Lewi sa zacho
wan ia powoduj ące wykl uczeni e mult ipl ikuj ą się,  a wykluczen ie  finan sowe jest 
pochodną zapóźn i en ia  socjalnego w innych dzi edzinach. Szczególn ie  i stotne jest 
tutaj wykluczenie cyfrowe. W obecnej gospodarce, opartej na wiedzy, brak dostępu 
do i nformacj i  oraz możl iwości porównywan ia ich przez ntemet naraża j ednostkę 
na straty w wym iarze finansowym, kulturalnym oraz społecznym. Istn iej e  koniecz
ność wprowadzen ia  szkol eń dotyczących edukacj i  finan sowej powiązanej z T I K  
dla o ó b  zagrożonych wykl uczen iem społecznym . In icj atywy takie pow inny uzy
skać wsparcie samorządu oraz instytucj i finansowych zaintere�owanych CSR. 

Rekomendacje 
Biorąc pod uwagę kw stię  n ieumiejętnego zarządzani a budżetem gospodarstwa 

domowego, a co za tym i dzie zj awiska wykl uczen ia  finansowego, społecznego 
i cyfrowego nal eżałoby podj ąć następuj ące działania  w ramach aktywnej polityki 
społecznej : 

- wprowadzen ie na terenach słabo zurban izowanych, w tym szczególnie ob
szarach wiej ski ch, dostępu do podstawowych usług finansowych ze względu na 
brak fizycznej s ieci świadczących je placówek, czego n i e  j est w stan ie zastąp ić 
bankowość internetowa; 

- zwiększeni e  świadomości edukacyj nej i finansowej w zakresie wi edzy o in
stytucj ach oferuj ących usługi finansowe oraz w zakresie racj onalnego zarządzan i a  
budżetami domowymi ; 

- zwiększen i e  zaufani a  w stosunku do instytucj i  oferuj ących usługi finansowe; 
- upowszechn ian ie  dostępu do usług wśród osób mniej zamożnych , nie po-

dej muj ąc znaczące działania dostosowawcze, pozwal aj ące na wprowadzen ie kl ien
tów ni ezamożnych w sferę obsługi bankowo-finansowej ; 

- nowoczesna edukacj a  dzi ec i ,  osób starszych oraz osób, które pracuj ą  z oso
bam i wykl uczonym i w zakresie warsztatów, szkoleń i kursów, studi ów podyplo
mowych w zakresie zarządzan ia finansam i ,  racj onalnego zarządzania budżetem 
domowym, nowoczesnych usług b iznesowych; 

- stworzenie s ieci p l acówek z doradztwem dotyczącym zarządzan ia finansami 
osobistymi w ramach poradn i ctwa obywatel ski ego ; 

- wprowadzeni e  med ialnych kampan i i  reklamowych dotyczących oszczędza
n ia za pomocą obecnie obowiązuj ących nowoczesnych narzędzi bankowych ; 

- wprowadzenie programów edukacyj nych wiążących kwestie wykl uczeni a  fi 
nansowego oraz wykl uczen ie  cyfrowego, bi orące pod uwagę powiązania  między 
tymi zj awiskam i .  
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