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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od 10 października 2022 do 25 października 2022, godz. 8:00-20:00 w dni 

powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.
Czas trwania 

pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda

• zbadanie struktury preferowanych metod płatności wśród Polaków w kontekście 

bezpieczeństwa środków finansowych,

• poziom obaw (fear of crime) przed wiktymizacją w zakresie tradycyjnych, jak 

i nowych środków płatności (w tym kryptowalut).
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem, 

Polska jest krajem, 

w którym żyje się 

bezpiecznie?  Pytamy 

w kontekście zjawiska 

przestępczości.

Czy obawia się, że Pan(i) 

lub jego/jej najbliżsi 

padną ofiarą 

przestępstwa?

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce
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Preferowane metody płatności
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PaySafeCard

Płatności z użyciem kryptowalut

Płatności w aplikacji za bilety i parkowanie

DirectBilling

Karta wielowalutowa

Płatność sms

Elektroniczny portfel

BLIK

Przelew w Internecie

Przelew na poczcie lub w oddziale banku

Płatności pay-by-link, szybki e-przelew

Przelew przez bankowość elektroniczną z użyciem aplikacji

Przelew przez bankowość elektroniczną przez przeglądarkę internetową

Karta płatnicza „fizyczna” 

Gotówka

W jaki sposób dokonuje 

Pan(i) zazwyczaj 

płatności?
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Średnia aktywności przypadająca na 

metodę (przedział wartości od 0 do 100)
Ogółem Kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+ wieś miasto

Gotówka 34,7 33,8 35,6 28,4 33,6 44,3 37,4 33,0

Przelew na poczcie lub w oddziale 

banku
24,4 19,3 31,7 13,1 24,2 30,1 26,5 23,2

Karta płatnicza „fizyczna” 50,2 50,8 49,6 52,6 48,7 51,1 48,4 51,3

Przelew przez bankowość elektroniczną 

przez przeglądarkę internetową
21,3 21,9 20,6 15,6 21,8 29,7 20,9 21,6

Przelew przez bankowość elektroniczną 

z użyciem aplikacji
22,1 26,6 17,1 21,4 22,1 26,9 19,1 16,5

Przelew w Internecie z użyciem danych 

karty płatniczej
22,2 22,6 21,8 11,6 27,4 25,2 21,9 22,4

Elektroniczny portfel 8,3 9,1 7,4 7,5 9,4 5,9 6,8 9,0

Karta wielowalutowa 17,7 15,0 19,0 14,4 21,9 15,8 14,1 20,2

Płatności pay-by-link, szybki e-przelew 15,3 16,0 14,6 16,1 13,7 20,7 14,3 16,6

BLIK 8,8 8,2 9,4 8,4 9,0 9,1 8,6 9,0

DirectBilling 8,4 12,7 6,7 5,0 10,9 8,8 4,9 12,6

PaySafeCard 3,5 5,0 - - 3,5 - - 5,0

Płatności w aplikacji za bilety i 

parkowanie
15,9 22,3 4,8 34,1 4,8 15,0 11,8 21,9

Płatność sms 4,8 5,0 4,5 5,4 4,5 1,0 6,1 3,7

Płatności z użyciem kryptowalut 4,7 5,0 4,6 5,0 4,4 - 1,0 5,0

płeć wiek miejscowość

Preferowane metody płatności
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Płatności z użyciem kryptowalut

PaySafeCard

Elektroniczny portfel

Płatności w aplikacji za bilety i parkowanie

Karta wielowalutowa

DirectBilling

BLIK

Przelew przez bankowość elektroniczną przez przeglądarkę internetową

 Przelew przez bankowość elektroniczną z użyciem aplikacji

Przelew w Internecie z użyciem danych karty płatniczej

Płatność sms

Płatności pay-by-link, szybki e-przelew

Karta płatnicza „fizyczna”

Gotówka

Przelew na poczcie lub w oddziale banku

Zupełnie się nie obawiam Raczej się nie obawiam Trochę się obawiam

Bardzo się obawiam Znam usługę, ale nie potrafię określić stopnia obaw Nie znam usługi i nie potrafię określić stopnia obaw

Obawy związane z realizacją płatności

Jak bardzo Pan(i) 

się obawia, że może 

paść ofiarą 

przestępcy lub 

cyberprzestępcy 

realizując płatność 

za pomocą: 
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Karta wielowalutowa

BLIK

PaySafeCard

Płatności sms

Płatności z użyciem kryptowalut

Płatności pay-by-link, szybki e-przelew

Przelew przez bankowość elektroniczną z użyciem aplikacji

DirectBilling

Przelew przez bankowość elektroniczną przez przeglądarkę internetową

Elektroniczny portfel

Przelew w Internecie z użyciem danych karty płatniczej

Płatności w aplikacji za bilety i parkowanie

Przelew na poczcie lub w oddziale banku

Karta płatnicza „fizyczna” 

Gotówka

tak nie

7

Doświadczenia wiktymizacji finansowej

Czy kiedykolwiek 

zdarzyło się, że padł Pan 

ofiarą przestępstwa 

(oszustwa lub kradzieży) 

związanej z płatnościami 

dokonywanymi za 

pomocą:

തx=1,72; SD=1,06

തx=1,35; SD=0,60

തx=1,35; SD=0,60

തx=1,00; SD=0,00

തx=1,00; SD=0,00

തx=1,33; SD=0,47

തx=1,86; SD=1,81

തx=1,00; SD=0,00

തx=1,00; SD=0,00

തx=1,00; SD=0,00

Średnia liczba 

zdarzeń
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Posiadam wiedzę o kryptowalutach

 Wydobywam lub wydobywałem lub planuję wydobywać
kryptowaluty

Planuję kupić kryptowaluty

Posiadam kryptowaluty

Posiadałem kryptowaluty

Słyszałem o Bitcoin

Słyszałem o kryptowalutach

tak nie

Znajomość kryptowalut

Proszę potwierdzić lub 

zaprzeczyć: 

Znajomość kryptowalut

(dane w %)
Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+ wieś miasto

Słyszałem o kryptowalutach 59,6 58,9 60,3 72,3 59,5 42,7 54,6 62,7

Słyszałem o Bitcoin 54,5 52,1 57,1 70,6 54,5 33,1 48,3 58,4

Posiadałem kryptowaluty 7,3 4,2 10,8 15,2 5,3 2,1 8,5 6,6

Posiadam kryptowaluty 5,8 3,3 8,5 12,3 3,8 2,1 5,5 5,9

Planuję kupić kryptowaluty 4,4 2,7 6,3 8,9 3,5 0,6 3,2 5,1

Wydobywam lub wydobywałem lub 

planuję wydobywać kryptowaluty
2,5 2,0 3,1 5,3 2,0 0,0 2,7 2,4

Posiadam wiedzę o kryptowalutach 32,5 26,8 39,0 51,4 28,4 17,8 28,9 34,8

płeć wiek miejscowość
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Przewidywania dotyczące wartości kryptowalut

11,7 26,3 17,6 44,4

Spadać Będzie wzrastać i spadać losowo

Wzrastać Nie wiem, trudno powiedzieć

Jak Pan(i) przewiduje, czy wartość 

kryptowalut będzie w długim czasie 

(lat): 

11,6 31,2 12,9 16,9 27,4

Zakazane lub ograniczone przez rządy państw

Uregulowane, być może dostosowane i przyjęte jako państwowa forma płatności

Przyjęte jako alternatywna dla państwowych walut forma płatności

Nieuregulowane przez rządy państw

Upadną jako piramida finansowa (oszustwo)

A jak Pan(i) przewiduje, czy 

kryptowaluty będą w długim czasie 

(lat): 

തx=1,86

തx=2,29തx=1,02

തx=1,00

തx=1,01
തx=1,04

Która z inwestycji wydaje się Panu(i) 

bardziej ryzykowna pod względem 

możliwych strat finansowych:* 

Kryptowaluty

Inne waluty niż złotówki 

Akcje i inne giełdowe instrumenty finansowe

Rządowe obligacje

Metale szlachetne 

Ziemia, nieruchomości w Polsce

Inwestycja we własną działalność gospodarczą

*Średnia 

arytmetyczna 

wyliczona na 

przeskalowanych 

wartościach do 

przedziału 1 - 5
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Mam zaufanie do kryptowalut jako formy płatności

Kryptowalut używają niemal wyłącznie przestępcy,
cyberprzestępcy i terroryści

Inwestycja w kryptowaluty może uczynić z człowieka bogacza

Znam kogoś, kto posiada kryptowaluty

 Zetknąłem się z ostrzeżeniami znajomych, że kryptowaluty to
oszustwo

Zetknąłem się z ostrzeżeniami w mediach, że kryptowaluty to
oszustwo

Obce mi osoby twierdziły, że posiadam kryptowaluty i mogą
pomóc mi je wypłacić

Obce mi osoby namawiały mnie do kupna kryptowalut

tak nie

Źródła informacji i opinie dotyczące kryptowalut

Proszę wskazać, 

które z poniższych 

stwierdzeń są dla 

Pana(i) 

prawdziwe:

Prawdziwość twierdzeń

(dane w %) Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+ wieś miasto

Obce mi osoby namawiały mnie do kupna kryptowalut 11,9 8,2 15,9 13,7 13,2 5,8 10,5 12,7

Obce mi osoby twierdziły, że posiadam kryptowaluty i mogą pomóc mi 

je wypłacić
5,0 2,9 7,5 7,0 4,5 3,6 3,1 6,2

Zetknąłem się z ostrzeżeniami w mediach (telewizja, prasa, radio, 

Internet), że kryptowaluty to oszustwo
48,4 45,6 51,5 48,3 44,9 57,2 50,9 46,8

Zetknąłem się z ostrzeżeniami znajomych, że kryptowaluty to 

oszustwo
20,9 20,9 21,0 28,6 16,9 21,0 23,1 19,5

Znam kogoś, kto posiada kryptowaluty 26,3 22,9 30,1 48,4 20,5 11,7 25,3 27,0

Inwestycja w kryptowaluty może uczynić z człowieka bogacza 32,6 27,5 38,2 51,3 29,6 15,4 29,5 34,6

Kryptowalut używają niemal wyłącznie przestępcy, cyberprzestępcy i 

terroryści
13,1 12,4 13,9 8,0 13,5 19,0 13,9 12,7

Mam zaufanie do kryptowalut jako formy płatności 8,5 6,6 10,6 15,3 6,9 3,5 6,7 9,7

płeć wiek miejscowość
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Wnioski

Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego w połowie 2017 roku rozpoczęły kampanię medialną ostrzegającą przed kryptowalutami, które 

określiły mianem walut wirtualnych. W toku tej kampanii podkreślały następujących pięć ryzyk: 

• ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży, 

• ryzyko związane z brakiem gwarancji bankowych i innych, 

• ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności, 

• ryzyko związane z możliwością oszustwa, 

• ryzyko związane z dużą zmiennością ceny.

Kryptowaluty zarówno w publicystyce polskiej jak i globalnej na ogół opisywane są w kontekście ryzyka finansowego oraz z przewagą negatywnych opinii. 

W podjętym pomiarze badawczym zbadano postawy Polaków wobec kryptowalut, w tym w kontekście zaufania oraz używania innych, powszechnych środków 

płatniczych. 

Przedsięwzięty pomiar badawczy objął następujące cele badawcze:

• zbadanie struktury preferowanych metod płatności wśród Polaków w kontekście bezpieczeństwa środków finansowych; 

• poziom obaw (fear of crime) przed wiktymizacją w zakresie tradycyjnych, jak i nowych środków płatności (w tym kryptowalut); 

• faktyczne doświadczenia wiktymizacji przestępstwami zogniskowanymi na środkach lub procesie płatniczym; 

• poziom znajomości zjawiska kryptowalut, w tym wiedzę oraz elementy behawioralne, to jest posiadanie teraz w przeszłości lub planowanie posiadania 

kryptowalut; 

• potoczną, społeczną ocenę ryzyka finansowego związanego z kryptowalutami w porównaniu z innymi środkami płatniczymi; 

• przewidywania w odniesieniu do przyszłej wartości kryptowalut oraz potencjalnych regulacji prawnych państwa polskiego w tym zakresie; 

• percepcja rodzaju i natężenia potencjalnych działań cyberprzestępczych związanych z kryptowalutami. 
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Wnioski

Struktura preferowanych metod płatności wśród Polaków

Gotówka, karta płatnicza „fizyczna” (to jest plastikowa) oraz przelewy wykonywane z użyciem bankowości elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę

internetową (a więc na komputerze desktopowym) stanowią najbardziej rozpowszechnione metody płatności Polaków. Odpowiednio używa ich 85,8 proc., 80,9

proc. oraz 47,6 proc. badanych. Popularne są również: przelew przez bankowość elektroniczną z użyciem aplikacji (23,9 proc. wykorzystujących), płatności pay-

by-link lub szybki przelew (23,3 proc.) oraz przelew na poczcie lub w oddziale banku (15,8 proc.). Polacy ostrożniej, w mniejszym stopniu używający płatności

elektronicznych z użyciem komputera, to zwykle ludzie powyżej 65 roku życia, mieszkańcy wsi oraz mężczyźni. Z kolei używanie płatności elektronicznych, w tym

i takich, które wymagają umiejętności bądź odpowiednich narzędzi (nowy smartfon) jest równomiernie rozłożone w populacji (parametry płci, wieku,

wykształcenia oraz miejsca zamieszkania), a różnice pozostają w granicach maksymalnego standardowego błędu oszacowania lub nieznacznie go przekraczają.

Za najbezpieczniejsze formy realizacji płatności (badany nie obawia się że może paść ofiarą przestępcy lub cyberprzestępcy) uznawane są następujące: przelew

na poczcie lub w oddziale banku, gotówka oraz fizyczna karta płatnicza. Do płatności względnie bezpiecznych Polacy zaliczają także płatności pay-by-link,

płatności sms, przelewy w Internecie z użyciem danych karty płatniczej, przelewy przez bankowość elektroniczną z użyciem aplikacji oraz przelewy przez

bankowość elektroniczną przez przeglądarkę internetową. Obawy Polaków skorelowane są ściśle ze znajomością i umiejętnością używania środków płatniczych.

Im bardziej i szerzej używana usługa, w tym mniejszym stopniu Polacy obawiają się padnięcia ofiarą przestępcy. Warto wyraźnie podkreślić, że potoczna wiedza

Polaków nie odzwierciedla zarówno faktów (statystyki przestępczości), jak również uregulowań prawnych chroniących procedury poszczególnych płatności.

Najczęściej odnotowywane przestępstwem jest to odnoszące się do gotówki, bądź fizycznej karty płatniczej względnie płatności z użyciem sms. Pomimo tego te

formy realizacji płatności cieszą się najwyższym lub co najmniej wysokim zaufaniem. Z kolei przelew w Internecie z użyciem danych karty płatniczej uważany jest

za względnie niebezpieczny. Mniej niż połowa Polaków (to jest 45,9 proc.) uważa tą formę płatności za bezpieczną. Z kolei blisko jedna czwarta badanych obawia

się jej i kolejna jedna czwarta nie ma wiedzy na jej temat: świadomości istnienia zagrożeń lub ich braku. Struktura odpowiedzi sugeruje powszechny brak

znajomości ustawy o usługach płatniczych, której artykuł 46 stanowi, iż w sytuacji, gdy konsument banku klient zgłasza reklamację, co do określonej transakcji to

bank ma obowiązek zwrócić pieniądze w ciągu doby. Pomimo tego, że prawo to funkcjonuje wadliwie, bowiem nierzadkie jest odrzucanie takich roszczeń oraz

dłuższy niż ustawowy czas oczekiwania (niekiedy nawet do 30 dni). Jednakże reklamacje takie są powszechnie uznawane, także w przypadkach, gdy ofiara nie

dopełniła wymogów związanych ze środkami bezpieczeństwa).
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Wnioski

Doświadczenie wiktymizacji „nowymi” przestępstwami przeciwko mieniu 

Wiktymizacją Polaków w zakresie przestępstw o charakterze finansowym, to jest oszustwa lub kradzieży związanej z płatnościami nie przekracza dziesięciu

procent. Najbardziej rozpowszechniona jest triada następujących przestępstw: z użyciem gotówki, z użyciem karty płatniczej fizycznej, z użyciem przelewu na

poczcie lub w oddziale banku. Ponadto Polacy zgłaszają wiktymizację odnośnie płatności w aplikacji za bilety i parkowanie oraz usług elektronicznego portfela.

Płatności te dokonywane są zużyciem telefonów, które szczególnie narażone są na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Co dwudziesty Polak deklaruje, iż doświadczył

wiktymizacji w używając przelewów w Internecie z użyciem danych karty płatniczej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w toku badania nikt nie zgłosił wiktymizacji w

odniesieniu do płatności z użyciem kryptowalut płatności sms pay-safe-card oraz karty wielowalutowej, a także BLIKa (ten ostatni jest rodzimą usługą płatniczą).

Znajomość kryptowalut

Ponad połowa Polaków słyszała o kryptowalutach i/lub Bitcoin. Aktualnie posiada kryptowaluty 5,8 proc. badanych, zaś w przeszłości posiadało je 7,3 proc.

Pomimo znaczącego spadku cen kryptowalut i podtrzymywanej publicystycznie niepewnej ich przyszłości chciałoby je posiadać i planuje kupić aż 4,4 proc.

badanych. Blisko 2,5 proc. Polaków wydobywa kryptowaluty lub wydobywało je, albo planuje je wydobywać1.

W największym stopniu biegli behawioralnie oraz kognitywnie na polu kryptowalut są osoby płci męskiej, w wieku od 18 do 34 roku życia oraz mieszkańcy miast.

Źródła informacji i opinie dotyczące kryptowalut

Jeden na dziesięciu Polaków (13,1%) jest zwolennikiem ekstremalnych postaw wobec kryptowalut uznając je za narzędzie przestępców cyberprzestępców oraz

terrorystów. Z drugiej jednak strony blisko jedna trzecia Polaków uznaje, że inwestycja w kryptowaluty może uczynić z człowieka bogacza. Negatywne postawy

wobec kryptowalut korelują dodatnio z wiekiem, zaś pozytywne korelują ujemnie (jednak w mniejszym stopniu) z tą kategorią społeczną.

Polacy poddawani są silnej presji przez cyberprzestępców: co dziesiąty z badanych był namawiany do kupna kryptowalut przez obce osoby, a co dwudziesty

otrzymał informację od obcych osób, że posiada kryptowaluty (zaś osoby te mogą podjąć się pośrednictwa w ich zamianie na pieniądz fiducjarny). W szczególności

namowy takie były kierowane do mężczyzn, osób młodych lub w średnim wieku, z nieco większym natężeniem do mieszkańców miast.

1 Obecnie „wydobywać” kryptowaluty można nawet w portfelu kryptowalutowym, jeśli dana kryptowaluta działa na zasadzie Proof of Stake. Niekonieczne jest wówczas używanie drogiego sprzętu, np.

układów ASIC).
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Wnioski

Przewidywania dotyczące wartości kryptowalut

Nastroje Polaków w zakresie przewidywań w odniesieniu do kryptowalut w długim czasie są minorowe: 39 proc. zbadanych wskazało, że

kryptowaluty zostaną zakazane lub ograniczone przez rządy państw lub upadną jako piramida finansowa. Około jednej trzeciej badanych

(31,2 proc.) liczy na umiarkowaną politykę w odniesieniu do kryptowalut, a więc ich regulację, dostosowanie i przyjęcie jako państwowej

formy płatności. Co piąty Polak (9,8 proc.) wskazuje, że kryptowaluty zostaną przyjęte jako alternatywne dla państwowych walut formy

płatności, a zatem pozostaną autonomiczne lub też pozostaną nieuregulowane przez rządy państw, stanowiąc konkurencję dla pieniądza

fiducjarnego.

Polacy względnie realistycznie oceniają potencjalne ryzyko inwestycji w różne środki tezauryzacji. Za najbezpieczniejsze uważają metale

szlachetne, ziemię oraz nieruchomości. Listy bezpiecznych inwestycji dopełniają rządowe obligacje oraz inwestycje we własną działalność

gospodarczą. W porównaniu z kryptowalutami wymienione formy szeroko pojętej tezauryzacji uznawane są za całkowicie bezpieczne.

Inaczej ma się sprawa z akcjami i innymi giełdowymi instrumentami finansowymi, a także (choć w mniejszym stopniu) z innymi walutami, niż

złotówki. Instrumenty finansowe zostały ocenione jako niemalże równie ryzykowne aktywa jak kryptowaluty. Świadczyć to może o niskim

poziomie edukacji ekonomicznej Polaków, bowiem instrumenty te nie podlegają takim wahaniom jak kryptowaluty, a nabywca korzysta z

szerokiej ochrony systemu prawa bankowego.


