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Abstract. Smart contracts and blockchain technology have the potential to change 
tremendously the contractual practices. Together with the development of blockchain-
based technology, many well-known companies and other private or public entities such as 
governments take advantage of smart contracts. On the one hand, there are costs connected 
with the programming and coding of smart contracts, or training those administering them, 
on the other hand, however, it seems to be true that smart contracts will bring greater certainty 
and extra cost saving for those who apply them in their business dealings. During recent 
years, rapid technological development has resulted in plenty of changes in the way how 
financial services are conducted. Blockchain technology is predicted to disrupt the current 
environment of business dealings by enabling the unprecedented ways to cooperate and 
communicate between the parties of the contract.

Keywords: smart contracts, blockchain technology, financial services, financial dealings, 
bitcoin, cryptography.
JEL Codes: G1, G2, K2, O3.

1. Introduction

In 1996, the computer scientist and lawyer Nick Szabo first published an article 
expressing his view that with the rapid advancement in technology, algorithms 
would finally be invented to manage all kinds of contractual dealings [Szabo 1996, 
pp.1-2]. Although Szabo’s concepts were brilliant, they were definitely too advanced 
for the infrastructure existing at the time to bring them to life [Glatz 2014, p. 34]. 
The creation of blockchain in 2008 delivered the necessary background to perform 
smart contracts. Since then blockchain technology has gone forth, decentralized 
consensus architectures have been built, and both have found application in plenty 
of different contractual contexts. Key examples that adopted those technologies are 
the trade clearing and settlement of the cash equities market, supply chain and finance 

1 Contact with author: Magdalena Dziedzic (ORCID 0000-0003-0649-1763), Europejska Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji, Okopowa 59, 01-043 Warszawa, e-mail: mdziedzic@ewspa.edu.pl.
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document handling. Recent advancements in blockchain platforms such as Ethereum, 
Fabric and Hyperledger as well as programming languages such as Solidarity have 
been of great use in terms of creating opportunities for smart contracts.

According to Szabo’s idea smart contract mean machine-readable transaction 
protocols which establish a contract with pre-determined terms, in different words 
a computerized transaction protocol that executes the terms of contract [Szabo 
1997, p. 3]. According to a newer definition, a smart contract is a machine-readable 
program, written in code which execution is automated when a set of pre-determined 
terms has been met. 

Bearing in mind the interest, opportunities and application of smart contracts, 
it is essential to understand what they are, how they work, what technology they are 
based on so that it can be ascertained what use they can bring to the financial services 
market. This article proceeds in four parts, as follows. First, there is an explanation 
of blockchain technology, what it is and its importance for financial services dealings. 
Second, there is a brief review of virtual currencies and the origins of Bitcoin. Third, 
the article explores the idea of smart contracts, and their significance for the market. 
Finally, the article discusses some possible applications for this new technology. 
The purpose of this contribution is to do brief research into the challenges confronted 
by financial services providers as a result of these rapid developments in technology. 

2. The creation of blockchain

The meeting of financial industry leaders at the 2016 World Economic Forum 
presented a number of baffling predictions as to the near future of financial services. 
An obvious lesson is that global financial, economic, legal and political systems 
will have to adapt quickly to the challenges and opportunities standing ahead of us. 
Among the most interesting comments concerning these near term scenarios were 
that: “cash in ten years probably won’t exist” and blockchain technology will be 
applied to collect taxes (also within ten years). Moreover, during early 2016 news 
reports revealed that “Andrey Sharov, a vice president at Russia’s Sberbank, said 
banks would disappear by 2026 on account of the rising use of blockchain technology. 
‘In 10 years’ time, there will be no banks, I’m afraid,’ according to a translation 
of Sharov’s remarks by the Coinfox bitcoin news website.”

Many governments and companies have appreciated the application of smart 
contracts. Dubai has started a strategy to use blockchain technology to boost 
efficiency across all governmental transactions. Sweden is testing a blockchain-
based land registry, implying it would bring savings exceeding USD 100 million each 
year. Goldman Sachs expects that the application of smart contracts for cash equities 
transactions will improve efficiency, saving more than USD 6 billion globally. 
Banks and financial institutions are checking the ways how they can benefit from 
blockchain technology. Many American states have passed legislation, or are seeking 
to do it in order to officially acknowledge and take advantage of smart contracts and 
blockchain technology.

M. Dziedzic
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Although, as a matter of fact, the idea of smart contracts was created before 
blockchain, the latter put some new light in that area since the development of smart 
contracts happens due to the use of blockchain. The first evidence of blockchain 
was noted as early as 2009 with the evolution of the cryptocurrency Bitcoin, and 
still blockchains are basically associated with cryptocurrencies, e.g. Bitcoin, but it 
is important to distinguish between the two. Blockchains are commonly applied as 
a generic technology that can be used for many different purposes, such as payment 
networks, a platform for asset and supply chain management or a technology 
facilitating recordkeeping [Kiviat 2015, pp. 570-571]. To make it short and simple 
the blockchain is a decentralized, peer-validated crypto-ledger that guarantees 
a visible for all, chronological and permanent record of all prior transactions. It can 
be described as a spreadsheet that anybody can add a row to, but cannot otherwise 
update or delete anything that has previously been put on the block [Kiviat 2015, 
p. 574]. The main idea behind the creation of blockchain was to prevent double 
spending of cryptocurrencies in a system without a centralized body monitoring 
the issuance or transfer of such currencies [Nakamoto 2008, pp. 4-5]. 

As has already been mentioned, the execution of smart contracts takes place 
through the use of blockchain. Recently, there have been established a number 
of new platforms that exploit the power of blockchain to build smart contracts. 
Blockchain is ‘digital technologies that combine cryptographic, data management, 
networking and incentive mechanisms to support the checking, execution and 
recording of transactions between parties.’ [Staples et al. 2017, pp. 16-18, 23-24, 
43-44]. To keep it short, a blockchain is a transaction (a block) that is added to 
a list (a chain). Having been added to the list, the transaction becomes part of the 
blockchain ‘ledger’ that is an incorruptible and irreversible electronic record of all 
transactions conducted on the blockchain [Cai, Zhu 2016, pp. 3-4].

To understand how the blockchain functions it is important to explore its key 
features, that is, the decentralized nature, its anonymity and resilience. First, as for 
the decentralized nature of the blockchain, it must be mentioned that it is the most 
original part of blockchain, the decentralized nature refers to authorizing and 
recognizing blockchain transactions [Wright, De Filippi 2015, p. 23]. We distinguish 
three categories of blockchain: public, consortium, and private [Pilkington 2016, 
pp. 33-34]. Only the public blockchains, however, thanks to their fully decentralized 
nature find application in cryptocurrency trading because of the security of the 
platforms. Consortium blockchain finds great application in organizational 
cooperation mainly between banks. Private blockchains, however, are suitable for 
traditional commerce and governance, where the owners would like to take advantage 
of the blockchain without losing control over the management of the platform for 
the sake of unknown people [Catchlove 2017, pp. 19-20]. 

Transactions which are put on blockchain can be anonymous, though that is not 
most important. Public blockchains, e.g. Bitcoin, as a rule, are anonymous and 
generally based on encryption to be trusted. There is no special authority whose 
role is to grant admission to the blockchain or verify identity. Private blockchain, 
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on the other hand, require a user to be permitted to add a block to the chain, and 
the permission is usually granted by an entity which created it, and, hence, the user 
is obliged to disclose and verify its identity. 

The cryptography that is applied in blockchain transactions is aimed to prevent 
interference and ensures their permanent nature. When a transaction takes place on 
blockchain, an encrypted record of that transaction is forwarded to every other node 
being part of the same blockchain [Savelyev 2016, pp. 10-11, 19-20]. In this way it 
is ensured that every time a new block is added to the chain, its legitimacy has been 
verified and it is neither possible to modify nor to remove the blockchain. Hence, 
the transaction data held in the individual blocks is highly resilient. 

3. The origins of Bitcoin

The origins of Bitcoin date back to virtual online currencies that developed during 
the mid-1990s with massive multiplayer online games, e.g. World of Warcraft, 
DiabloIII, Everquest. The creation of Bitcoin in 2009 is associated with Satoshi 
Nakamoto, considered by many to be a pseudonymous hacker [Trautman 2016, 
pp. 234-235]. One of the definitions describes Bitcoin as “a cryptographic object 
represented as a chain of digital signatures over the transaction in which the coin was 
used” [Trautman 2014, pp. 20-21, 26-27]. Therefore, “Bitcoin aims to be completely 
distributed, free of central authorities or points of control, and at least somewhat 
anonymous.” [Trautman 2014, pp. 44-45].

Participants start to use Bitcoin by first buying a program called a Bitcoin wallet 
and one or more Bitcoin addresses [Bohme et al. 2015, pp. 223-225]. Then it is stored 
on a computer’s hard drive as electronic files, and then Bitcoins can be accumulated 
or sent like an e-mail. Software algorithms inserted in the online Bitcoin network 
keep secure against fraud and guarantee that the files have not been counterfeited. 
Every Bitcoin transaction is registered that everybody can see it thanks to using 
a master transparent public ledger called blockchain. The blockchain ensures that 
the identical Bitcoins have not been used in the previous transaction, in that way 
making it impossible to double spend the same Bitcoins.

Bitcoin is an example of a successful application of DLT (decentralized ledger 
technology) that combines a group of cryptographic tools and protocols used to 
exchange, verify and secure data without the need for centralized intermediaries 
[Sklaroff 2017, pp. 265-267]. Bitcoin can be used as payment in thousands 
of companies and service providers. Bitcoins protocols give reward to participants 
who cooperate and punishment to those that present opportunistic behaviours, 
so that the transaction in the system can be traced and recorded with confidence. 
Bitcoin made it possible to transfer value, without the need for banks or other 
institutions. 

The Bitcoin project is the reference point applied in creating the majority of virtual 
coins capitalized on the market: some of them, e.g. Ripple, is based on the no asset 
backed redesign of a pre-existing protocol; others, like Litecoin have introduced 

M. Dziedzic
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some characteristic features of Bitcoin. There are other protocols, such as Namecoin, 
which are target-oriented and consist in creating a domain naming system alternative 
to ICANN, or the Ethereum Platform assigned to smart contracts. 

4. The concept of smart contracts

Smart contracts are agreements which execution is automated. They are represented 
in code and signed by computers. They are concluded online and their performance 
is enabled and secured by a network of centralized, co-operating computer nodes, 
known as blockchains [Mik 2017, pp. 289-291]. In the beginning, smart contracts 
were formed mainly within transactions concerning financial instruments, that is 
financial derivatives or prediction markets. Gradually, more and more contracts can 
become smart and many obligations arising thereof may be enforced by code, this 
is taking place particularly in broadly understood commerce. Smart contracts can 
make the contracting process more effective, reduce transaction costs by eliminating 
intermediaries and make contract enforcement more efficient and simple by 
eliminating the need to ask for protection from courts.

Formation of a smart contract using blockchain gives an opportunity for the code to 
govern the terms of the contract and to execute some, or in some cases all, of the terms 
of the contract [Werbach, Cornell 2017, pp. 334-335, 348-349]. Smart contracts are 
able to do it by registering the title of either digital assets, or digital representations 
of offline assets, in blockchain [Savelyev, Contract Law…, pp. 13-14]. The electronic 
form of a smart contract is equipped with the functionality that makes it possible 
for the parties to start performance based on special electronic triggers added to 
the blockchain. What is more, since smart contracts are based on cryptography, each 
interaction with the smart contract calls for the use of a digital signature or a key. 

One of the problems with traditional contracts is that performance is not guaranteed. 
A smart contract provides for a higher degree of implementation. When the terms 
of a contract have been programmed into code and executed onto a blockchain, there 
is no longer a reliance on the willingness of the parties to want to perform the contract 
[Savelyev, Contract law…, p. 18]. Apart from specific conditions programmed 
into the code, it is possible to directly codify asset transfer and other requirements 
of performance into a smart contract. In this respect, the frame for opportunistic 
breaches is importantly reduced or even eliminated. Therefore, a smart contract 
provides for a higher likelihood of performance than traditional agreements. 

Any serious discussion about smart contracts must be based on the fact what is 
legally and technologically possible for now. In the area of commercial transactions, 
in case of rather simple dealings, there are, as a matter of fact, quite few legal barriers 
to the use of smart contracts, e.g. regarding simple payment instructions. More 
complex transactions call for more advanced blockchains or protocols. In case smart 
contracts are connected with the performance of some obligations in the real world, 
their efficiency involves plenty of dependencies on external and quite possibly rather 
insecure bodies. From a practical point of view, it must be stated that only certain 

Smart contracts: How will blockchain-based applications influence financial dealings?
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types of contractual obligations can be expressed in code and only some obligations 
may be perceived as computationally ascertainable [Savelyev, Contract law…, 
p. 20]. There are legal concepts, such as reasonableness, fair dealings, due diligence 
or best efforts that may be difficult, or even impossible, to be put into code, since 
they require general evaluation of contractual performance. 

The most simple example of smart contract use may be the process of apartment 
buying. At present it is a rather complex process involving a lot of parties as e.g. real 
estate agents, mortgage bank, public notary while signing the contract or a lawyer who 
prepares such a contract. In the future real estates with all their characteristics will be 
saved on the blockchain together with electronic property title, from which results if 
the property has some burdens or not. After paying the prepayment the future-to-be 
owner will have access to blockchain with all the record of the real estate – there is 
no need for relying on a real estate agent or a lawyer.

There are many other possible applications of smart contracts, e.g. programmable 
money with saved conditions as to its payment, which was used i.e. in ICO – most 
projects operating in this mode are based on smart contracts. Investors send financial 
resources in the form of ether for the address of a particular smart contract, which 
automatically pays them out a suitable number of tokens. Another use of smart 
contracts are escrow functions in auction services; the buyer sends financial means 
for a special escrow account and the means are released at the moment of the buyer 
receiving the goods. Smart contracts are used for digital ID – personal data is saved 
on a blockchain and the person who they belong to decides how to make use of it. 
Smart contracts make it possible to limit the number of identity thefts. Furthermore, 
smart contracts may be used in any kind of elections – they minimalize the number 
of forgeries since the votes are saved on the blockchain, they also make the process 
of votes counting quicker and voting itself may take place online. Smart contracts 
are used for management since they make the process of workflow more efficient. 
It is possible to build smart contracts in physical objects such as car or real estate 
to give a better control to its owners or in case of credits to banks or other financial 
institutions, also as a basic element in the internet of things. Smart contracts are 
very useful also for insurance, e.g. automatic settlement of damage and paying out 
damages, calculating the amount of contributions, or reporting insurance incidents 
(e.g. flight delays).

5. Conclusions

The incredible growth in data processing ability and a reduction in transaction costs 
connected with that make it possible to provide innovative technological products and 
services that would have otherwise been beyond the bounds of possibility just a few 
years ago. The technological advances of the recent years have resulted in great cost 
efficiencies for both consumers and businesses, e.g. cost savings in loan servicing, 
or the ability to leverage unused assets in the sharing economy (powered by fintech 
companies) [Peters, Panayi 2014, pp. 4-5]. 

M. Dziedzic
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The development of new technologies has led to significant changes in the way 
how financial services are offered to consumers, or more generally clients. Broad 
application of internet and increasing digitalization generated acceleration of the 
processes with regard to financial services, limitation of the procedures, increase 
of efficiency for clients, which is becoming a competition game for the financial 
services providers. There are, additionally, many threats connected with them, such 
as ensuring the safety of the transactions. 

It must, however, be stated that as for now we do not have a contract technology 
that would be suitable for all transactions. Smart contracts seem a good solution for 
contracting parties under certain conditions, such as when there is high certainty 
or where performance monitoring would be rather very costly as well as for quite 
simple transactions.
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Inteligentne umowy: Jak technologia blockchain
wpłynie na usługi finansowe?

Streszczenie: Rozwój tzw. inteligentnych kontraktów przypadł w dużej mierze na okres 
ostatnich kilku lat, a stało się to możliwe dzięki dużym postępom w technologii blockchain. 
Inteligentne umowy postrzegać należy jako kolejny krok w rozwoju umów w Internecie. 
Jest to związane z wprowadzeniem kryptografii, a dodatkowo także automatyzmu procesów 
oraz umożliwienia automatycznego wykonywania umów, po tym jak spełnią się przesłanki 
zaprogramowane w kodzie programistycznym. Technologia blockchain, w tym inteligentne 
umowy, mają istotne znaczenie dla całego sektora finansowego, gdyż umożliwiają 
zwiększenie przejrzystości oraz ograniczeniu kosztów transakcji, w tym kosztów ukrytych. 
Ma to miejsce dzięki bardziej wydajnemu zarządzaniu danymi, ograniczeniu pośrednictwa 
finansowego i usprawnieniu procesów. 

Słowa kluczowe: umowy inteligentne, smart contracts, technologia blockchain, usługi 
finansowe, transakcje finansowe, bitcoin, kryptografia.
Kody JEL: G1, G2, K2, O3.
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Streszczenie. Świadomość finansowa to połączenie wiedzy finansowej oraz zachowań 
i postaw konsumenta. Umożliwia ona podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, 
które kształtują bezpieczeństwo finansowe w horyzoncie całego cyklu życia. Jest ona 
szczególnie ważna dla młodych dorosłych ze względu na długoterminowe skutki pode-
jmowanych przez nich decyzji finansowych, które to w sposób istotny kształtują ich 
obecny i przyszły dobrobyt finansowy. Celem artykułu jest diagnoza stanu świadomości 
finansowej młodych dorosłych (w wieku 17–26 lat) w Polsce, jako jednej z wrażliwych 
grup demograficznych. Badanie przeprowadzono przy użyciu narzędzia OECD/INFE 
Toolkit 2018. Zagadnienie jest szczególnie ważne w kontekście zmian w konsumenckim 
środowisku rynkowym z uwagi na złożoność i wielość konsumenckich produktów 
i usług finansowych, wzrastającą liczbę wymaganych decyzji z obszaru finansów 
osobistych, a także odpowiedzialność za własny dobrobyt finansowy (m.in. w kontekście 
emerytalnym). Badanie wykazało niski poziom świadomości finansowej respondentów. 
Wyniki badania mogą być wartościowe dla wielu grup interesariuszy, przede wszystkim 
w kontekście tworzenia narodowej strategii edukacji finansowej i programów mających na 
celu zwiększenie świadomości finansowej konsumentów. Rekomenduje się pilne wprow-
adzenie doraźnych programów edukacji finansowej skierowanych do wrażliwych grup 
demograficznych, by podwyższyć poziom ich świadomości finansowej w celu zredukow-
ania nierówności społecznych i wspierania osiągania indywidualnego dobrobytu finan-
sowego przez konsumentów. 

Słowa kluczowe: świadomość finansowa, dobrobyt finansowy, młodzi dorośli, edukacja 
finansowa, ochrona konsumentów.
Kody JEL: D10, G50, I22, I24, I25, I30.

1 Kontakt z autorami: Adam-Lejman Gąska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział
Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail:
adam.lejman-gaska@ue.katowice.pl. Magdalena Ogórek, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: magdalena.anna.hebda@gmail.com.
2 Autorzy dziękują respondentom za udział w badaniu.
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1. Wprowadzenie

Ocena poziomu świadomości finansowej populacji i poszczególnych grup demo-
graficznych jest fundamentem skutecznej strategii edukacji finansowej. Diagnoza 
taka również umożliwia decydentom identyfikację luk i obszarów wymagających 
najpilniejszej interwencji, ułatwia ustalenie priorytetów oraz projektowanie działań. 
Świadomość finansowa pozwala konsumentom na podejmowanie rozważnych, 
przemyślanych decyzji finansowych, które kształtują ich bezpieczeństwo finan-
sowe, ostatecznie umożliwiając osiągnięcie jednostkowego dobrobytu finansowego 
poszczególnych gospodarstw domowych, a na poziomie zagregowanym wpływają 
za wzrost gospodarczy kraju oraz stabilność systemu finansowego.

W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost liczby krajów, które podążając za 
globalnymi rekomendacjami (w szczególności G20 i OECD)3, przyjęły nawiązu-
jące do nich, a skoordynowane na poziomie krajowym, podejście do edukacji finan-
sowej. Niemalże 60 państw – w tym także kraje rozwijające się, jak przykładowo 
w 2013 r. Słowacja [Toth, Lancarcic, Savov 2015] – wdrożyło już krajowe stra-
tegie edukacji finansowej. Polska (mimo zaklasyfikowania przez FTSE Russell do 
grupy gospodarek rozwiniętych) wciąż charakteryzuje się brakiem takiej strategii 
i kompleksowego, systemowego podejścia do edukacji finansowej, a zwłaszcza 
brakiem programów kierowanych do wrażliwych grup demograficznych. 

Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozostają 
niezwykle aktywnymi instytucjami działającymi w obszarze edukacji i ochrony 
konsumentów, które jednak nie są prawnie wyposażone w kompetencje tworzenia 
i inkorporowania narodowych strategii i programów edukacji finansowej. Jednakże 
w bieżącym roku w Polsce miały miejsce przełomowe zdarzenia w kontekście podą-
żania za kierunkami wytyczonymi przez G20, OECD, GFLEC i GPFI4. W pierw-
szym kwartale 2019 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło bezpośrednie działania 
związane z zagadnieniem świadomości finansowej konsumentów, podejmując 
aktywność w celu utworzenia narodowej strategii edukacji finansowej. Ma temu 
służyć powołanie Rady Edukacji Finansowej5 i Funduszu Edukacji Finansowej, co 
ogłoszone zostało przez ministra finansów prof. Teresę Czerwińską. W kontekście 
świadomości i edukacji finansowej młodzi dorośli – jako wrażliwa grupa demogra-
ficzna – pozostają w centrum uwagi decydentów nie tylko na poziomie ponadnaro-
dowym, ale i krajowym, teraz także w Polsce. Edukacja i świadomość finansowa 
młodych dorosłych ogłoszona została przez Niemcy jako priorytet ich prezydencji 
w G20 [Buch 2017]. Polska minister finansów w dniu 17 marca 2019 r. podczas 
wręczania nominacji członkom Rady Edukacji Finansowej podkreśliła znaczenie tej 
instytucji, wskazując, iż wśród młodych dorosłych brak jest wystarczającej biegłości 
3 G20 – Group of Twenty; OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
4 GFLEC – Global Financial Literacy Excellence Center; GPFI – Global Parnership for Financial 
Inclusion.
5 Członkami Rady pozostają m.in. zastępca Rzecznika Finansowego i przedstawiciel UOKiK. Pełny 
skład Rady w: [Ministerstwo Finansów 2019].
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finansowej i zainteresowania zagadnieniami finansów osobistych. Minister przeko-
nywała, że starania o zwiększanie świadomości oraz dbałość o edukację finansową 
konsumentów we współczesnej Polsce to kwestie niezwykle aktualne [Ministerstwo 
Finansów 2019].

Według liderów G20 analfabetyzm finansowy jest problemem szczególnie dotyka-
jącym młodych dorosłych, gdyż z uwagi na naturę przebiegu życia są oni najbardziej 
narażeni na głębokie i długoterminowe skutki błędnych decyzji finansowych podję-
tych w związku z niedostateczną świadomością finansową. Stąd narodowe stra-
tegie i kierowane do tej grupy programy edukacji finansowej są istotne dla całych 
społeczeństw.

Celem publikacji jest diagnoza stanu świadomości finansowej młodych dorosłych 
w wieku 17–26 lat żyjących w Polsce. W pracy wykorzystano badanie ankietowe 
przeprowadzone w 2019 r. przy użyciu narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018, a także 
dorobek G20 i OECD w tym obszarze.

Wyniki badań ankietowych są wartościowe dla decydentów, gdyż pozwalają między 
innymi na uzyskanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie badawcze: Czy dana popu-
lacja lub grupa demograficzna jest odpowiednio przygotowana do podejmowania 
świadomych decyzji finansowych oraz zapewnienia sobie bezpieczeństwa finanso-
wego i pełnego udziału w rynku? Wyniki i wnioski wyznaczają kierunki kształtowania 
strategii i programów edukacji finansowej na poziomie narodowym oraz wskazują, 
które grupy demograficzne oraz obszary działań wymagają szczególnej uwagi [World 
Bank 2013; Zottel, Perotti, Bolaji-Adio 2013; G20, OECD 2017].

Przeprowadzone badanie wykazało, że znacznej części młodych dorosłych w Polsce 
brakuje wiedzy finansowej, w związku z czym mogą oni napotykać trudności przy 
podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. Taka sytuacja zagraża ich dobroby-
towi finansowemu, ma negatywny wpływ na ich gospodarstwa domowe, a w efekcie 
na stabilność i rozwój gospodarczy całego kraju. Dzięki diagnozom decydenci mogą 
rozpoznać problem, ustalić priorytety działań i podjąć konkretne kroki. 

Na postawie wyników badania rekomendować można przyspieszenie w Polsce 
procesu wdrażania narodowej strategii edukacji finansowej poprzez stworzenie 
specjalnych programów skierowanych do obecnych młodych dorosłych rozpoczyna-
jących samodzielne życie, aby pilnie podnieść ich świadomość finansową. Zalecać 
można także odpowiednie ukształtowanie systemu oświaty powszechnej w obszarze 
edukacji finansowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdiagnozowane obszary 
krytyczne, by w przyszłości kolejne pokolenia już w momencie wstępowania w doro-
słość charakteryzowały się odpowiednią świadomością finansową. Wyniki badania 
mogą pomóc także we wskazywaniu kierunków ewolucji ochrony konsumentów na 
przeobrażających się rynkach finansowych.

Struktura publikacji obejmuje najpierw przedstawienie powszechnie stosowanego 
pojęcia „świadomość finansowa” i jego składowych oraz rozważania nad celowo-
ścią badania tego konstruktu. Dalej na podstawie literatury międzynarodowej przed-
stawiono rosnącą istotność świadomości finansowej i jej fundamentalny wpływ na 
dobrobyt finansowy konsumentów, zwłaszcza młodych dorosłych. Następnie przy-
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bliżono anglojęzyczny zestaw narzędzi OECD/INFE Toolkit 2018 i obszary badane 
w ankiecie. Finalnie zaprezentowano wyniki i wyciągnięto wnioski z badania, 
wskazując także kilka rekomendacji w obszarze kształtowania: narodowej strategii 
edukacji finansowej, programów skierowanych do młodych dorosłych, systemu 
oświaty powszechnej oraz ochrony konsumenta.

2. Świadomość finansowa w literaturze i jej badania

Świadomość finansowa konsumentów zajmuje obecnie istotną pozycję w Agendzie 
Globalnej Strategii G20, OECD [G20, OECD 2017a, s. 3], gdyż umożliwia ona 
podejmowanie świadomych decyzji finansowych [Ambuehl, Bernheim, Lusardi 
2015, s. 2–45] oraz osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego konsumentów i ich 
gospodarstw domowych, co na poziomie zagregowanym wywiera wpływ na stabil-
ność systemów finansowych i rozwój gospodarczy [Lusardi 2015, s. 639; Buch 2017, 
s. 1–2]. W globalnych dokumentach G20, OECD, GFLEC, GPFI6 opisano celowość 
przeprowadzania badań świadomości finansowej i jej wybranych komponentów, by 
w oparciu o ich wyniki móc tworzyć skuteczne strategie i programy edukacji finan-
sowej, celem zmniejszenia ekskluzji finansowej (także cyfrowej) oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa i dobrobytu finansowego gospodarstw domowych [OECD 2005; 
G20, OECD 2012; World Bank 2013; World Bank 2015; G20, OECD 2016; G20, 
GPFI 2016; G20, OECD 2017a, b; G20, OECD 2018; UNSGA 2018]. 

Diagnoza poziomu świadomości finansowej populacji, a przede wszystkim tak 
zwanych wrażliwych grup demograficznych jak młodzi dorośli (ang. young adults)7, 
jest kluczowym elementem skutecznej strategii edukacji finansowej na poziomie 
narodowym, jak i programów skierowanych do tych grup [Mandell 1997; World 
Bank 2013; de Bassa Scheresberg 2013]. Wyniki badań ankietowych są niezwykle 
wartościowe dla decydentów, gdyż wskazują, czy dana grupa demograficzna (lub 
cała populacja kraju) jest odpowiednio przygotowana do podejmowania świadomych 
decyzji finansowych, a tym samym osiągnięcia bezpieczeństwa (dobrobytu) finanso-
wego, oraz jakie obszary wymagają odpowiednich interwencji [OECD/INFE 2016].

Mimo aktywności globalnych decydentów analfabetyzm finansowy jest wśród 
konsumentów zjawiskiem ciągle powszechnym, wywierającym negatywny wpływ 
na ich dobrobyt i bezpieczeństwo finansowe [OECD/INFE 2016, s. 7; G20, OECD 
2017a, s. 7–9]. We współczesnej literaturze wskazuje się, iż brak świadomości finan-
sowej jest zjawiskiem wyjątkowo niepożądanym i niszczącym, gdyż problem ten 

6 OECD/INFE High-Level Principles On National Strategies For Financial Education; OECD 
Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness; G20/
OECD INFE Framework on Core Competencies for Adults; G20 GPFI High-level Principles for 
Digital Financial Inclusion; G20/OECD Policy Guidance on Digitalisation and Financial Literacy; 
G20/OECD Report on Ensuring Financial Education and Consumer Protection for All in Digital Age.
7 W zależności od specyficznych, krajowych warunków prawno-ekonomiczno-społecznych i ich zmian 
różnicuje się przedziały wiekowe dla grupy młodych dorosłych. De Bassa Scheresberg [2013] określa 
ten wiek jako 25–34 lata, Hastings, Madrian, Skimmyhorn [2013] jako 18–24 lata, a Lusardi, Mitchell, 
Curto [2010] podają przedział 23–28 lat.
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w szczególności dotyka i najmocniej wpływa na młodych dorosłych. Jest to grupa 
szczególnie wrażliwa w kontekście długoterminowych skutków błędnych decyzji 
finansowych, których negatywne efekty mogą znacząco wpływać na ich bezpieczeń-
stwo finansowe [Buch 2017]. Stąd edukacja finansowa zapewniająca odpowiedni 
poziom świadomości finansowej winna rozpoczynać się już w młodości i być 
elementem polityki publicznej [Iwanicz-Drozdowska 2010; Świecka 2018].

W gospodarkach rozwiniętych podążających za Rekomendacją OECD 2005 
edukacja finansowa jest powszechna w systemie publicznej oświaty na wielu jej 
poziomach, w tym wczesnych [OECD 2005; Hira 2012, s. 502–507; OECD/INFE 
2016]. Także w krajach rozwijających się spotkać można dobre praktyki w tym 
obszarze. Przykładem jest Słowacja, której rząd stworzył i zaimplementował 
narodową strategię edukacji finansowej już w 2013 r., aby zwiększyć świadomość 
finansową populacji [Toth, Lancarcic, Savov 2015, s. 25].

3. Młodzi dorośli uznani globalnie za wrażliwą grupę demograficzną 
w związku z powszechnością analfabetyzmu finansowego

Wrażliwe grupy demograficzne (ang. vulnerable demographic groups) w kontek-
ście świadomości finansowej to pojęcie, które od kilku dekad [Mandell 1997] 
powszechnie funkcjonuje zarówno w strategiach globalnych decydentów i instytucji 
(G20, OECD, GFLEC, GPFI, World Bank), jak i w świecie naukowym [Lusardi, 
Mitchell, Curto 2010; Zottel, Perotti, Bolaji-Adio 2013, s. 1–5; Kaara, Kuğu 2016, 
s. 1867; Buch 2017; Stolper, Walter 2017; Harvey 2018]. Grupy wrażliwe w kontek-
ście świadomości finansowej to grupy demograficzne (subgrupy w populacji), 
wśród których diagnozuje się analfabetyzm finansowy, inaczej: powszechną niską 
świadomość finansową. Nie ma określonego uniwersalnego progu8 miary, który 
jednoznacznie wskazuje na to zjawisko. Identyfikacja głębokości zjawiska nastę-
puje poprzez badania kwestionariuszowe i ocenę zjawiska przez badaczy [OECD/
NFE 2016; OECD/INFE 2018; Lusardi 2019]. W literaturze przedmiotu9 wskazuje 
się jednak na szczególnie wrażliwe grupy demograficzne istniejące we wszystkich 
krajach: młodych dorosłych, kobiety, seniorów, członków gospodarstw domowych 
o niskich dochodach [Hung, Yoong, Brown 2012; GPFI 2015; Lusardi, Michaud, 
Mitchell 2017; Lusardi 2019].

8 OECD stosuje do wskazania analfabetyzmu finansowego miarę MTS – Minimum Target Score 
(która bada, jaka część społeczeństwa, grupy lub populacji posiada minimalny akceptowalny poziom 
elementarnej edukacji finansowej), ustalaną każdorazowo dla danego zestawu narzędzi - Toolkit i dla 
wybranego obszaru kwestionariusza na poziomie ok. 70% [OECD/INFE 2016, 2018]. Na przykład 
OECD/INFE Toolkit 2016 ustalił MTS dla dwóch obszarów jako 5 na 7 oraz 6 na 9 poprawnych 
odpowiedzi [OECD/INFE 2016].
9 Szerzej o wrażliwych grupach demograficznych w kontekście edukacji finansowej: [Lusardi, 
Mitchell, Oggero 2017; Hung, Yoong, Brown 2012; GPFI 2015]. Problem zróżnicowania wyników 
badania poziomu edukacji finansowej pomiędzy płciami – gender gap: [OECD/INFE 2016; Coppola 
et al. 2017; Cupak et al. 2017, s. 2; Badarinza, Campbell, Ramadorai 2016; Campbell 2006; OECD 
2017].
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Brak świadomości finansowej jest wyzwaniem globalnym. Problem ten szczególnie 
dotyka młodych dorosłych jako wrażliwą grupę demograficzną [Lusardi, Mitchell, 
Curto 2010; Zottel, Perotti, Bolaji-Adio 2013 s. 1–5; Kaara, Kuğu 2016 s. 1867; Buch 
2017, s. 1, 5; Harvey 2018, s. 8]. W Stanach Zjednoczonych, jako gospodarce wysoko 
rozwiniętej, problem ten dostrzeżono wcześniej i już w 1979 r. rozpoczęto badania 
świadomości finansowej tej grupy pod nazwą National Longitudinal Survey of Youth, 
które następnie cyklicznie kontynuowano [Lusardi, Mitchell 2014, s. 11]. W najwięk-
szym na świecie badaniu o nazwie S&P Global Finlit Survey 2014 młodzi dorośli 
osiągnęli najniższe wyniki spośród badanych grup wiekowych [Klapper, Lusardi, van 
Oudheusden 2015, s. 14]. Również w najbardziej znanym amerykańskim badaniu 
kompetencji finansowych NFCS’ Big Three i Big Five miała miejsce tożsama sytuacja 
[Lusardi 2011, s. 1–25; Hastings, Madrian, Skimmyhorn 2013, s. 353–356]. Stąd 
młodzi dorośli określani są powszechnie jako jedna z wrażliwych grup demograficz-
nych w badanym kontekście. Co więcej, grupy wrażliwe znajdują się w istotnie nieko-
rzystnej sytuacji z uwagi na powszechne braki w wiedzy finansowej, co może prowa-
dzić do dalszego pogłębienia się tego problemu [Stolper, Walter 2017, s. 581–583].

W literaturze znaleźć można wiele dowodów na powszechność analfabetyzmu 
finansowego na świecie [Lusardi, Mitchell 2011b; OECD/INFE 2016]. Mając na 
celu poprawę tego stanu, globalni decydenci podejmują liczne inicjatywy adreso-
wane do krajów świata i ich instytucji. Dotyczą one zwłaszcza szczególnej ochrony 
konsumenta na rynku finansowym G20/OECD High-level Principles on Financial 
Consumer Protection oraz badania i tworzenia narodowych programów edukacji 
finansowej – World Bank Surveys, G20/OECD High-Level Principles On National 
Strategies For Financial Education. Unia Europejska w dokumencie COM(2007) 
808 final Communication From The Commission Financial Education podkreśla 
istotność zagadnienia świadomości finansowej, wskazując, iż decydującą rolę odgry-
wają same państwa członkowskie.

4. Świadomość finansowa i formy edukacji finansowej w Polsce

W Polsce przeciwnie – brak jest narodowej strategii edukacji finansowej, chociaż 
2019 r. należy uznać za przełomowy. W roku tym Ministerstwo Finansów powołało 
do życia wspomnianą wcześniej Radę Edukacji Finansowej, której zadaniem będzie 
m.in. opracowanie strategii finansowej, właściwych programów edukacyjnych 
w tym obszarze oraz stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej [Ministerstwo 
Finansów 2019]. 

Polska w międzynarodowym badaniu świadomości finansowej dorosłych popu-
lacji 30 krajów świata uplasowała się na ostatniej pozycji spośród badanych (w tym 
za gospodarkami emerging markets), osiągając wynik 11,6 pkt, przy średniej dla 
wszystkich krajów z próby wynoszącej 13,2 pkt [OECD/INFE 2016, s. 7–9].

Mimo długotrwałego utrzymywania się wysokiego poziomu analfabetyzmu finan-
sowego i częstej ekskluzji finansowej [IBGR 2014; OECD/INFE 2016] w Polsce 
inicjatywy i nieliczne programy edukacji finansowej nie są jeszcze usystematyzo-

A. Lejman-Gąska, M. Ogórek



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 33 (3/2019)

17

wane i powszechne, a te istniejące – prowadzone w sposób sporadyczny i marginalny 
– pozostają nieskuteczne [Świecka 2018, s. 11]. W edukacji formalnej prowadzonej 
w Polsce istnieją jedynie szczątkowe, niepowiązane ze sobą elementy edukacji 
finansowej, brakuje działań systemowych, opisywanych w kompleksowej strategii 
edukacji finansowej [Świecka 2018, s. 5–8].

Niemalże dekadę temu rozpoczęto w polskiej literaturze sygnalizowanie istotnej 
roli edukacji i świadomości finansowej [Iwanicz-Drozdowska 2011]. Jednakże 
świadomość finansowa Polaków w bieżącym raporcie FEDK 2018 została określona 
jako stosunkowo niska, także w porównaniu z krajami o zbliżonym stopniu rozwoju. 
Co więcej, wskazano na niewielką poprawę tego stanu w ciągu ostatnich lat [FEDK 
2018, s. 2–3]. Poglądowa sonda WIB, GPW Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019 
wskazała powszechność braku wiedzy finansowej wśród respondentów [WIB, GPW 
2019], to samo pokazały przywołane przez B. Świecką badania krajowych autorów 
z lat wcześniejszych [Świecka 2018, s. 13]. W przeszłości miały w Polsce miejsce 
badania wybranych obszarów kompetencji i zachowań finansowych konsumentów 
[Maison 2012; Fundacja Kronenberga 2016]. Brak jest jednak badań cyklicznych 
prowadzonych w oparciu o najnowsze narzędzia, globalnie uznane i obiektywnie 
weryfikujące obszar wiedzy finansowej [Atkinson, Messy 2012; OECD/INFE 2016; 
OECD/INFE 2018]10, 11. Mimo iż świadomość finansowa młodych osób (jej badanie, 
zwiększanie i promowanie) pozostaje w centrum uwagi globalnych interesariuszy 
(OECD, GFLEC, GPFI, FSCA, UE) i została ogłoszona jednym z priorytetów prezy-
dencji Niemiec w G20 [Buch 2017, s. 2–18], brak jest w Polsce aktualnych badań 
świadomości finansowej poświęconych młodym dorosłym jako heterogenicznej 
grupie demograficznej [NEFE 2016, s. 4]12. Brak jest również odpowiednich form 
strategii i edukacji w tym zakresie – jako środka zaradczego [FEDK 2018, s. 2–5]. 

W literaturze polskiej badania aktualnego poziomu świadomości finansowej 
młodych dorosłych (grupy heterogenicznej pod względem poziomu wykształcenia 
i aktywności na rynku pracy) są niemalże nieobecne. Jest to istotna luka badawcza, 
zwłaszcza w kontekście przemian gospodarczo-prawno-społecznych w Polsce13 
i przywołanych wyżej braków tak formalnej edukacji finansowej, jak i narodowej 
strategii edukacji finansowej. 
10 W narzędziach OECD/INFE Toolkits z kolejnych lat wskazano wprost, iż zostały one globalnie uznane 
(ang. globally recognized) przez światowych decydentów [OECD/INFE 2016, s. 3].
11 W OECD/INFE Toolkit 2018, w elemencie Kwestionariusz 2018 pytania sekcji Wiedza finansowa 
stworzono w formie testu sprawdzającego poprawność odpowiedzi, co pozwala na w pełni obiektywną 
weryfikację wiedzy finansowej, w przeciwieństwie do deklaracji respondentów co do jej poziomu. 
Sekcja Samoocena wiedzy finansowej jest wyodrębniona i służy konfrontacji samopostrzeganej (ang. 
perceived) i rzeczywiście zaprezentowanej (ang. actual) wiedzy finansowej w teście sprawdzającym.
12 B. Świecka dokonała badania społeczności studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego [Świecka 2018, 
s. 15]. Badanie prezentowane w niniejszym artykule miało na celu pomiar świadomości finansowej 
członków grupy demograficznej młodych dorosłych w Polsce ogólnie, to jest osób w wieku 17–27 
lat, uczących się w liceach, placówkach szkolnictwa wyższego, a także pracujących zawodowo 
i bezrobotnych. Wymagania i ratio dla ww. heterogenicznego podejścia do grupy młodych dorosłych 
prezentuje podpunkt 10 pracy, gdzie powołano się na międzynarodową literaturę w tym zakresie.
13 Między innymi fundamentalnych zmian związanych z emeryturami, wprowadzonych w latach 2018–
2019, a dotyczących ostatecznej likwidacji OFE i wprowadzenia PPK. 
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5. Świadomość finansowa i jej rosnące znaczenie
w kontekście jednostkowego dobrobytu finansowego14

Zatwierdzoną w 2012 r. przez liderów G20, powszechnie stosowaną definicję 
pojęcia „świadomość finansowa” (ang. financial capability, literacy), opisywanego 
jako „połączenie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podej-
mowania świadomych decyzji finansowych i ostatecznie osiągania indywidualnego 
dobrobytu finansowego”, zawdzięczamy OECD [Kempson 2009; OECD/INFE 2011, 
s. 3; Atkinson, Messy 2012 s. 14; Birkenmaier, Sherraden, Curley 2016, s. 3; OECD/
INFE 2016, s. 14; G20, OECD 2017a, s. 13; OECD/INFE 2018 s. 4]15. Badania ankie-
towe biegłości finansowej są regularnie przeprowadzane przez podmioty globalne 
(GPFI, GFLEC, ONZ, G20,O ECD, World Bank, Bank for International Settlements), 
instytucje ponadnarodowe, decydentów i innych interesariuszy [G20 2012; World 
Bank 2015; UNSGA 2018, s. 1–45; Morgan, Huang, Trinh 2019, s. 2–9]16. Aktywność 
tych podmiotów w obszarze badania i krzewienia świadomości finansowej podkreśla 
aktualność i doniosłość tego zagadnienia, co wyrażane jest także wprost poprzez 
nawoływanie do upowszechniania i przeprowadzania autorskich badań (opartych na 
uznanych narzędziach) przez wielu interesariuszy, także akademickich [OECD 2005; 
World Bank 2013; FINRA 2019]. Liderzy G20 podkreślają rolę środowisk akademic-
kich w kontekście projektowania strategii i polityki na szczeblu krajowym, jako że 
badania akademickie i ich wyniki mogą stanowić ważny czynnik podczas kształto-
wania strategii i przy ocenie skuteczności podejmowanych działań [Buch 2018, s. 2].

6. Współczesne środowisko rynkowe
i warunki podejmowania konsumenckich decyzji finansowych

OECD oraz GFLEC wskazują na konieczność pilnego zwiększania świadomości 
finansowej konsumentów, zwłaszcza w kontekście współczesnego środowiska rynko-
wego, z którego szybką ewolucją wiążą się zarówno nowe szanse, jak i wyzwania 
w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego jednostek. Dotyczy to zwłaszcza konsu-
mentów o niskich kompetencjach finansowych. Wynika to z faktu, iż rynki finan-
sowe na całym świecie w miarę upowszechniania się nowych, złożonych produktów 
i usług finansowych stają się coraz bardziej osiągalne dla przeciętnego konsumenta. 
Obecnie powszechnie dostępne są różnego rodzaju pożyczki i kredyty, w tym hipo-

14 Pojęcia „dobrobyt finansowy” i „bezpieczeństwo finansowe” są zdefiniowanymi przez OECD 
konstruktami, a ich definicje wraz z definicją „świadomości, edukacji finansowej” zostały uznane 
globalnie przez G20 i pozostają odtąd w powszechnym użytku. W dorobku OECD niezwykle często 
używane są te pojęci, poniewaz jest to jeden z priorytetów tej organizacji. Szerzej w: [OECD/INFE 
2011; OECD/INFE 2016; G20, OECD 2017a; OECD/INFE 2018].
15 Opis stosunków między zakresami pojęć „financial capability” „financial literacy” i „financial 
knowledge” oraz ich elementów opisano szerzej m.in. w: [OECD/INFE 2013, s. 7; Zottel, Perotti,
Bolaji-Adio 2013, s. 1].
16 Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej wydzielone podmioty, jak UNSGSA – UN Secretary-
General’s Special Advocate for Inclusive Finance Development.
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teczne [Lusardi, Mitchell 2014, s. 5–10; NEFE 2016; Buch 2017]. Powszechne stają 
się również cyfrowe i alternatywne usługi oraz produkty finansowe [G20, OECD 
2017b, s. 10–11]. Cieszą się one popularnością również wśród młodych dorosłych 
[de Bassa Scheresberg 2013]. Równocześnie zmiany w sferze zabezpieczeń emery-
talnych w wielu krajach przenoszą odpowiedzialność za oszczędzanie, inwestowanie 
i akumulację aktywów na konsumentów – pracowników i emerytów [Lusardi 2019]. 
Ma to miejsce obecnie także w Polsce [KPRM 2019]. Takie warunki i środowisko 
rynkowe w coraz większym zakresie wymagają od konsumenta całkiem samodziel-
nych decyzji finansowych: w jaki sposób i ile powinien oszczędzić, gdzie inwestować, 
jakie ryzyko podjąć, jak świadomie zaciągać zobowiązania finansowe i zarządzać 
zadłużeniem swojego gospodarstwa domowego [Lusardi, Tufano 2009]. Decyzje te 
nie tylko są istotne w momencie ich podejmowania, ale także długoterminowo mogą 
zaważyć na dobrobycie emerytalnym, gdyż baza aktywów i stan zobowiązań finan-
sowych konsumenta są kształtowane przez cały cykl życia zawodowego. Współcze-
śnie w momencie zaprzestania aktywności zawodowej konsument bierze na siebie 
odpowiedzialność za tak zwaną dekumulację własnej bazy aktywów (konsumo-
wanie aktywów pozostających do dyspozycji emeryta, na przykład wypłaty z PPK 
i z prywatnych produktów emerytalnych, płatności rentierskie itd.). Konsument musi 
uważać, by uprzednio zbudować bazę aktywów odpowiadającą własnemu planowa-
nemu zapotrzebowaniu, a następnie odpowiednio rozłożyć w czasie tę konsumpcję 
tak, by okres trwania aktywów był zgodny z horyzontem życia (by nie „przeżyć 
swoich aktywów emerytalnych, zaspokajając swoje potrzeby”) [Lusardi, Mitchell 
2011a, s. 17–39; Lusardi, Mitchell 2014, s. 5–6].

Szybko zmieniające się rynki finansowe i warunki gospodarcze sprawiają, że konsu-
menci muszą podejmować coraz bardziej złożone decyzje, a zrozumienie bazowych 
konstruktów finansowych jest priorytetem i wręcz jedną z najważniejszych umiejęt-
ności życiowych [Grifoni, Messy 2012, s. 9]. Pomimo szybkiego rozprzestrzeniania 
się takich złożonych produktów finansowych na rynku detalicznym, wiele z nich 
okazuje się zbyt trudne dla przeciętnego konsumenta. Dlatego chociaż zmiany te 
mają swoje zalety, to na gospodarstwa domowe zostaje nałożona znacznie większa 
odpowiedzialność za pożyczanie, oszczędzanie i inwestowanie [Lusardi, Mitchell 
2014, s. 5–6].

7. Konsekwencje analfabetyzmu finansowego wśród młodych dorosłych

Młodzi dorośli będąc w pierwszej fazie dorosłego cyklu życia mają przed sobą 
wszystkie jego kolejne fazy. Stąd decyzje finansowe, które podejmują, wpływają 
na ich finansowy dobrobyt długofalowo [de Bassa Scheresberg 2013, s. 1–2; Kaara, 
Kuğu 2016, s. 1866; Garg, Singh 2018, s. 173]. Wraz z rozpoczęciem dorosłości 
następuje przemiana w niezależną finansowo jednostkę, co kreuje potrzebę zwięk-
szonej świadomości finansowej, by radzić sobie z większą liczbą decyzji i zobo-
wiązań finansowych. Znaczące zmiany w tym obszarze pojawiają się u młodych 
dorosłych po przekroczeniu 20. roku życia [Shim et al. 2013, s. 128–152].
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Podjęte decyzje finansowe mogą mieć kluczowy wpływ na wszystkie dalsze etapy 
życia młodych dorosłych [OECD 2006, s. 1]. Nawyki finansowe młodych ludzi 
najczęściej pozostają niezmienione przez resztę ich życia, a świadomość finansowa 
nabyta w tym okresie może mieć głęboki wpływ na dalsze ich życie. Wyższy poziom 
świadomości finansowej osiągnięty już w młodości ułatwia podejmowanie lepszych 
decyzji, które prowadzą do wyższej jakości życia w późniejszych latach [James
et al. 2012, s. 531–539; Shim et al. 2010, s. 1457–1470]. 

W literaturze przedmiotu wykazuje się, iż młodzi dorośli cechujący się niską świa-
domością finansową, a także nie są przygotowani do podejmowania optymalnych 
decyzji finansowych ze względu na brak kompetencji i wiedzy finansowej [de Bassa 
Scheresberg 2013, s. 1; Hastings, Madrian, Skimmyhorn 2013, s. 347–373]. Może to 
powodować negatywne skutki dla długoterminowych i fundamentalnych aspektów 
ich życia, przykładowo „przystępnej hipoteki” lub emerytalnego dobrobytu finanso-
wego. Konsekwencje błędów finansowych mogą być katastrofalne w skutkach, jako 
że świadomość finansowa i odpowiednie planowanie finansowe od początku aktyw-
ności zawodowej kreują przyszłe bezpieczeństwo finansowe, którego naruszenie 
prowadzić może do nadmiernego zadłużenia, braku oszczędności, niekorzystnych 
decyzji inwestycyjno-oszczędnościowych, braku odporności na oszustwa i szoki 
finansowe, bankructwa i życia w ubóstwie lub na jego granicy [Calvet, Campbell, 
Sodini 2007; Lusardi, Tufano 2009, s. 1–3; Lusardi, Mitchell 2011a; Hastings, 
Madrian, Skimmyhorn 2013, s. 348–349; Palenzuela, Dees 2016, s. 54; Buch 2017]. 
Konsekwencje te mogą być okrutne dla osób o niższych dochodach, posiadających 
niską bazę aktywów (co jest typowe dla młodych dorosłych, z racji cyklu życia), gdyż 
brak im marginesu błędu [Brown 2012, s. 240, 249; World Bank 2013, s. 112].

Zdolność długoterminowego planowania finansowego oraz rozumienie potrzeby 
oszczędzania celem akumulacji majątku i budowania bazy aktywów to elementy 
świadomego zarządzania finansami osobistymi [Lusardi 2012, s. 2]. Stąd edukacja 
finansowa zwiększyłaby szansę na zmniejszenie wykluczenia społecznego i finan-
sowego poprzez zastosowanie wiedzy w praktyce, gdyż różnice w wiedzy finan-
sowej wśród poszczególnych jednostek są jednym z istotnych czynników wpływa-
jących na różnice w zamożności poszczególnych konsumentów [Lusardi, Michaud, 
Mitchell 2017].

8. Metodyka badań własnych i OECD/INFE Toolkit 201817

Jako odpowiedź na wezwanie liderów G20, by dokonać opracowania praktycznych 
narzędzi pozwalających mierzyć i oceniać świadomość finansową konsumentów, 
OECD/INFE w 2013 r. stworzyło zestaw narzędzi OECD/INFE Toolkits for Measuring

17 Zestaw narzędzi OECD/INFE Toolkit 2018 wraz z dokumentami powiązanymi jest publicznie 
udostępniony przez OECD w wersji oryginalnej. Znaleźć tam można także pytania kwestionariusza 
w wersji anglojęzycznej.
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Financial Literacy and Financial Inclusion, który cyklicznie podlega aktualizo-
waniu, a najnowsza wersja pochodzi z maja 2018 r. [OECD/INFE 2016, 2018]18.

Do badania ankietowego wykorzystano wybrane elementy kompleksowego 
narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018 [OECD/INFE 2018, s. 3–47]. Obejmuje ono 
m.in. Kwestionariusz OECD/INFE 2018 – zbiór pytań (z przypisanymi „Kodami 
OECD”)19 oraz wytyczne dotyczące dostosowywania i tłumaczenia pytań ankie-
towych, a także praktyki przeprowadzania badań (zharmonizowanych z Dobrymi 
praktykami OECD/INFE) [OECD 2005; OECD/INFE 2018, s. 4–10, 34–47]. 

Wiedzę finansową zbadano, dokonując dostosowanego do specyfiki warunków 
krajowych (zalecanego przez OECD) tłumaczenia własnego sekcji Wiedza finan-
sowa (oryg. Financial Knowledge)20 [OECD/INFE 2018, s. 27–29]. Pytania dotyczą 
najważniejszych konstruktów finansowych, takich jak podstawowa arytmetyka, 
zmiana wartości pieniądza w czasie, odsetki od zadłużenia, procent prosty i procent 
składany – akumulacja majątku, ryzyko a stopa zwrotu, inflacja, dywersyfikacja21 
[OECD/INFE 2018, s. 27–29]. Dostosowano i wykorzystano stworzoną przez OECD/
INFE syntetyczną miarę punktową o nazwie wynik punktowy wiedzy finansowej 
(oryg. FKS – Financial Knowledge Score) [OECD/INFE 2016, s. 67], wyrażoną 
jako suma punktów uzyskanych przez danego respondenta, odpowiednio po jednym 
punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Miara ta pozwala zbadać, jaka część respon-
dentów posiada minimalny akceptowalny poziom elementarnej wiedzy finansowej 
[G20, OECD 2017a, s. 8].

Dzięki takiej budowie wyniki opisują dwa aspekty badanego obszaru: (1) umoż-
liwiają zaprezentowanie rozkładu wyników punktowych wszystkich respondentów 
w formie histogramu oraz (2) pozwalają dzięki zaznaczeniu MTS na histogramie 
rozróżnić odsetek badanych, którzy osiągnęli minimalny wymagany próg wiedzy 
finansowej, od odsetka badanych nacechowanych analfabetyzmem finansowym 
[OECD/INFE 2016, s. 19]. OECD stosuje do wskazania analfabetyzmu finanso-
wego miarę MTS – Minimum Target Score, która bada, jaka część społeczeństwa, 
grupy lub populacji posiada minimalny akceptowalny poziom elementarnej edukacji 
finansowej. Jest ona ustalaną każdorazowo dla danego zestawu narzędzi - Toolkit 
i dla wybranego obszaru kwestionariusza (na przykład obszar wiedzy finansowej) 
na poziomie ok. 70 procent [OECD/INFE 2016, 2018]. Przykładowo OECD/INFE 
Toolkit 2016 ustalił MTS dla dwóch obszarów jako 5 na 7 oraz 6 na 9 poprawnych 
odpowiedzi [OECD/INFE 2016].

18 Publicznie dostępna treść kwestionariusza badawczego w oryginalnej wersji językowej (angielskiej) 
znajduje się pod adresem http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-
Toolkit.pdf [OECD/INFE 2018].
19 Poszczególne kody konkretnych pytań Kwestionariusza 2018 z narzędzia OECD/INFE Toolkit 
2018 wykorzystanych w omawianej ankiecie znajdują się w odpowiednich przypisach (poniżej). 
Kwestionariusz w oryginale stworzony został w języku angielskim, jednakże narzędzie to zawiera 
także wytyczne dotyczące tłumaczenia.
20 Section Financial Knowledge, kody: QK2–6; QK7_1–7_3 [OECD/INFE 2018, s. 27–29].
21 OECD/INFE Toolkit 2018 i 2015 uważa te obszary za podstawowe, uznaje jednak możliwość istnienia 
odrębnych, specyficznych dla danego kraju.
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Wykorzystano również sekcję Samoocena wiedzy finansowej (oryg. Self-assessed 
Financial Knowledge)22 oraz elementy sekcji Cele finansowe (oryg. Financial 
Goals’ Setting)23 – związane z ustanawianiem długoterminowych celów finanso-
wych, w tym Najważniejszy cel finansowy (oryg. MIFG – Most Important Financial 
Goal). Ostatnia sekcja dotyczyła postaw wobec digitalizacji finansów (pieniądza 
elektronicznego).

Możliwość odpowiedzi „nie wiem” pozostaje zapewniona w każdym pytaniu, gdyż 
przewiduje to narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018 (także S&P FinLit., P-Fin Index). 
Odpowiedzi „nie wiem” doliczane są do błędnych i postrzegane w analizie staty-
stycznej jako łącznie „błędne”. Jednak wydzielenie takiej kategorii ma konkretnie 
sprecyzowany w literaturze cel. Analiza odpowiedzi „nie wiem” jest wartościowa 
dla pogłębionych badań, ponieważ dostarcza dodatkowych informacji na temat 
respondentów: wskazuje na niepewność względem umiejętności finansowych, brak 
zaufania do własnej wiedzy finansowej, a także i sam brak tej wiedzy oraz popraw-
nego zrozumienia konstruktów finansowych [Lusardi, Mitchell 2014; Lusardi, Yako-
boski, Hasler 2018; OECD/INFE 2018, s. 7].

9. Charakterystyka próby

W zależności od specyficznych dla danego kraju warunków prawno-ekonomiczno-
społeczno-gospodarczych zagraniczne badania obejmują zróżnicowane przedziały 
wiekowe w ramach grupy young adult. De Bassa Scheresberg [2013] określa tym 
mianem ludzi w przedziale 25–34 lata; Hasting, Madrian, Skimmyhorn [2013] 
posługują się przedziałem 18–24 lata, a Lusardi, Mitchell, Curto [2010] wskazują 
przedział 23–28 lat. Uwzględniając te dane oraz odwołując się do ustawy o systemie 
oświaty24, definicji legalnej pełnoletniości25 i wieku automatycznego zapisu do 
pracowniczych planów kapitałowych26 – wydzielono obustronnie domknięty prze-
dział wiekowy 17–26 lat. Próba wyniosła 100 młodych dorosłych27. Badanie terenowe 
przeprowadzono w I i II kwartale 2019 r., stosując Dobre praktyki OECD, w tym 
metodę face-to-face [OECD/INFE 2018, s. 7–9], stąd ograniczenie ilościowe próby. 
Autorzy publikacji osobiście i wspólnie przeprowadzili badanie, dzieląc je na kilka 
etapów (danego dnia określona liczba wcześniej zapisanych osób). Do pomiesz-
czenia, w którym przeprowadzano badanie, kolejno, indywidualnie wchodzili ankie-
towani, by wypełnić kwestionariusz wedle uznania – osobiście w wersji papierowej 
lub poprzez metodę CAPI (prowadzący odnotowywali odpowiedzi na komputerze). 

22 Section Self-Assesed Financial Knowledge, kod: QK1 [OECD/INFE 2018, s. 27].
23 Section Financial Goals, kody: QF5,QF6 [OECD/INFE 2018, s. 16].
24 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2248).
25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
26 Art. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2215).
27 [OECD/INFE 2018, s. 6]. Narzędzie zezwala na mniejsze próby, sugerując jedynie, by w takich 
przypadkach raczej nie dokonywać wprost analizy porównawczej z innymi krajami, jeśli wystąpiły 
różnice w liczebności tych prób.
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Pozwoliło to uniknąć problemu wybrakowanych danych czy niepoprawnego wypeł-
nienia ankiety. OECD wskazuje, iż bieżący kontakt z moderatorem lub indywidu-
alne ankietowanie są bardziej wartościowe. 

W celu oddania wspomnianej wcześniej heterogeniczności grupy demograficznej 
badanie przeprowadzono wśród młodych dorosłych uczących się (w liceach, szkole 
zawodowej, instytucjach szkolnictwa wyższego), pracujących zawodowo oraz 
bezrobotnych. W badaniu wzięły udział osoby posiadające zróżnicowany poziom 
wykształcenia – kryterium poziomu edukacji [OECD/INFE 2018, s. 32] – i o różnym 
statusie aktywności zawodowej [NEFE 2016]. Wyższy poziom wykształcenia 
jest pozytywnie skorelowany z wyższym poziomem biegłości finansowej [Toth 
Lancarcic, Savov 2015, s. 23], stąd by obraz badanej grupy demograficznej młodych 
dorosłych wiernie odpowiadał rzeczywistości, w badaniu należy ująć odpowiednio 
również osoby z wykształceniem średnim, niższym lub zawodowym i osoby bezro-
botne (tu: nieaktywne na rynku pracy i jednocześnie niestudiujące). Takie heteroge-
niczne podejście do grupy młodych dorosłych prezentuje National Endowment for 
Financial Education [NEFE 2016].

Dwa powyżej omówione czynniki wpłynęły na wybór metody doboru celowego 
(zamiast losowego) do próby, a ograniczenie budżetu badania miało odzwierciedlenie 
w fakcie braku gratyfikacji ankietowanych28 (dla zachowania pełnej obiektywności). 
Nadmienić należy, iż w niniejszym artykule wykorzystano jedynie wybrane frag-
menty kwestionariusza (OECD dozwala na taką praktykę), a przetłumaczono i prze-
prowadzono wśród ankietowanych cały OECD/INFE Kwestionariusz 2018, mający 
kilkanaście stron [OECD/INFE 2018], co dodatkowo uniemożliwiło zwiększenie 
próby, przy uwzględnieniu wszystkie pozostałych wskazanych wyżej warunków.

Stosunkowo nieduża próba jest pewnego rodzaju ograniczeniem badawczym, lecz 
aspekt heterogeniczności wykształcenia i statusu zawodowego badanych młodych 
dorosłych jest wartościowy w kontekście istniejących badań tej grupy w Polsce, 
gdzie najczęściej przeprowadza się takie badania wśród studentów określonej uczelni 
[Świecka 2018]. 

10. Prezentacja wyników badań

Wyniki badań wykazały ogólnie niski poziom świadomości finansowej wśród 
młodych dorosłych w Polsce. Wielu z nich nie jest przygotowanych do samodzielnego 
podejmowania decyzji finansowych, a tych wiele będą musieli podjąć w trakcie cyklu 
życia. Poziom wiedzy finansowej (wykres 1a) pozostaje wśród badanych znacząco 
niski, gdyż minimalny akceptowalny (docelowy) poziom wiedzy finansowej (MTS)29 
osiągnięty został jedynie przez 54% ankietowanych, a więc jedynie przeciętnie co 
drugi młody dorosły posiada wiedzę finansową w stopniu co najmniej dostatecznym.

28 Gratyfikacja uczestników badań jest powszechnie stosowanym środkiem pozwalającym uzyskać 
odpowiednią wielkość próby, stosowanym także przez duże, ogólnopolskie podmioty, por. [TNS 2013, 
s. 2, 4].
29 Graficznie odpowiada to czterem ostatnim słupkom.
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Poniższy rozkład (wykres 1a) zapewnia przegląd podgrup młodych dorosłych, 
którzy odpowiedzieli poprawnie na zero, jedno lub odpowiednio więcej pytań (maksy-
malnie dziewięć dobrych odpowiedzi) z sekcji Wiedza finansowa kwestionariusza. 
Histogram pozwala także na identyfikację odsetka respondentów nacechowanych 
analfabetyzmem finansowym, czyli takich, którzy znaleźli się poniżej MTS, to jest 
nie odpowiedzieli poprawnie na minimum sześć z dziewięciu pytań. Wskazuje to, że 
niemal połowa młodych dorosłych wymaga pilnie zwiększenia wiedzy finansowej, 
gdyż nie radzi sobie nawet z podstawowymi zagadnieniami finansowymi, które 
są nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania konsumenta na rynku.
Ta powszechność braku elementarnej wiedzy stanowi przesłankę pilniejszej imple-
mentacji strategii narodowej, w szczególności doraźnych programów skierowanych 
do młodych dorosłych.

Wykres 1a. Wiedza finansowa (FKS) – rozkład wyników punktowych respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Uwaga: Skala 0-9 punktów, MTS: 6 punktów

Jako że wiedza finansowa jest istotnym składnikiem kompetencji finansowych 
konsumentów, jej niedostateczny poziom, który został uwidoczniony w grupie 
badanych, narusza ich zdolność do rozważnego porównywania produktów i usług 
finansowych oraz uniemożliwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych. 
Decyzje te są fundamentalne dla dobrobytu finansowego jednostek, gdyż dotyczą 
nieodłącznych aspektów funkcjonowania konsumentów w rzeczywistości rynkowej 
(przykładowo: efektywnego oszczędzania i inwestowania, świadomego kształto-
wania i zarządzania zadłużeniem30). Podstawowa znajomość konstruktów finanso-
wych i umiejętność zastosowania tej wiedzy w konkretnym kontekście finansowym 

30 Obszar ten określany jest w literaturze jako debt-literacy i podlega szczegółowemu badaniu [Lusardi, 
Tufnao 2009].
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sprawiają, że konsument może funkcjonować autonomicznie: świadomie zarządzać 
finansami osobistymi oraz odpowiednio reagować na informacje i wydarzenia, które 
mogą kształtować jego sytuację finansową. Wyniki badań pokazują, jak problema-
tyczne dla wielu młodych dorosłych są zagadnienia na podstawowym poziomie 
dotyczące typowej relacji ryzyko–zysk, określenia kosztów produktu finansowego, 
dywersyfikacji, wzrostu oszczędności w formule procentu składanego, istoty odsetek 
od zadłużenia. Wskazuje to na brak podstawowej wiedzy finansowej i (lub) umiejęt-
ności jej zastosowania.

Wykres 1b. Samoocena wiedzy finansowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród respondentów, którzy znaleźli się poniżej MTS (wykres 1a) zdiagnozo-
wano przejawy zjawiska zbytniej pewność siebie. Kiedy samoocena wiedzy finan-
sowej konsumenta przewyższa jego zdolność rzeczywistą (faktyczną, którą wykazał 
w obiektywnym badaniu wiedzy), stan taki określa się jako nadmierną pewność 
siebie31. Chociaż respondenci ci z racji nieosiągnięcia minimalnego progu wiedzy 
finansowej winni zaznaczyć poziom niski i bardzo niski, częstokroć wskazywali na 
posiadanie (w ich własnej ocenie) większej wiedzy. Rozbieżność ta może prowadzić 
do złych decyzji finansowych, skutkujących stratami i zwiększoną podatnością na 
oszustwa finansowe, a tym samym zmniejszać bazę aktywów.

Tacy konsumenci mogą być mniej skłonni do poszukiwania profesjonalnych rad 
finansowych dotyczących oszczędzania, inwestowania i zadłużenia, a przeceniając 
swoją faktyczną wiedzę finansową, nadmiernie polegają na własnym, często niepo-
prawnym (jak wykazało badanie) rozumieniu produktów finansowych. Świadomość 
własnego poziomu wiedzy finansowej i korzystanie z profesjonalnych informacji 
finansowych są uważane za pożądane zachowania, będące składową świadomości 
finansowej konsumenta. 

Nazbyt pewni siebie młodzi dorośli mogą nie podejmować optymalnych decyzji 
finansowych, gdyż rezygnują z szukania profesjonalnych porad i informacji finan-
sowych, które pozwoliłyby im dostrzec niepoprawne rozumienie produktu finan-
sowego i uniknąć błędu finansowego. Taki stan rzeczy może prowadzić do iluzji 
kontroli, czyli unikania perspektywicznych działań zapobiegawczych w kontekście 

31 Szerzej o relacji nadmiernej pewności siebie w odniesieniu do wiedzy finansowej oraz o poszukiwaniu 
profesjonalnych porad finansowych w: [Porto, Xiao 2016, s. 78–88].
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finansowego bezpieczeństwa, to jest oszczędzania na wypadek sytuacji kryzysowych 
(tak zwane budowanie odporności na szoki finansowe)32 i na okres po zakończeniu 
aktywności zawodowej. Może to prowadzić do niewłaściwego podejścia do ryzyk 
i spowodować utratę bezpieczeństwa finansowego.

Wykres 2a. Posiadanie (formułowanie) konkretnie zdefiniowanych długotermino-
wych celów finansowych

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 2b. Wskazanie najważniejszego (głównego) celu finansowego

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród młodych dorosłych 65% ankietowanych deklaruje, że definiuje cele finan-
sowe w swoim życiu (wykres 2a), a 28% młodych dorosłych jako swój główny cel 
finansowy (MIFG) wskazało wybrane cele długoterminowe (wykres 2b). Zacho-
wania finansowe tego odsetka (1/3 młodych dorosłych) oceniać należy jako pozy-
tywne, gdyż respondenci ci wskazują, że posiadają zdolność planowania finanso-
wego i rozumieją potrzebę oszczędzania celem akumulacji majątku i nabywania 
dóbr trwałych poprzez oszczędzanie. Najczęściej wymieniano tutaj oszczędzanie na 
zakup mieszkania i samochodu.

Jednocześnie ponad 10% badanych jako główny cel finansowy (wykres 2b) 
wskazało wybrane krótkoterminowe cele konsumpcyjne (najczęściej: zakupy, 
wakacje), prezentując zachowania niezwiązane z długoterminowym planowaniem 
finansowym czy budowaniem bazy aktywów. Obszar ten wymaga poprawy – zmiany 
w postawach młodych dorosłych – z uwagi na rosnącą osobistą odpowiedzialność 
jednostek (i jej zakres) za własny dobrobyt finansowy, gdyż tylko co trzeci młody 
dorosły rozumie potrzebę ustalania długoterminowych celów.

32 Ang. (consumer) financial resilience.
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Wykres 3a. Posiadanie zaufania do pieniądza elektronicznego

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3b. Preferowana forma wykonywania codziennych (bieżących) płatności 

Źródło: Opracowanie własne.

Młodzi dorośli dobrze odnajdują się w świecie cyfryzacji finansów (wykresy 3a, 
3b). Wynikać to może z dorastania w Digital Age33, gdyż jedynie 1% ankietowa-
nych zadeklarował, iż nie wie, czym jest pieniądz elektroniczny. Nadto pieniądz 
elektroniczny jest obdarzony zaufaniem aż przez 88% młodych dorosłych i jest 
preferowany podczas wykonywania codziennych płatności przez większość z nich 
(73%). Taki stan rzeczy w kontekście postulatów G20, OECD w obszarze cyfryzacji 
finansów można uznać za zadowalający. Jednakże w celu uzyskania pełnego obrazu 
postaw młodych dorosłych wobec większości powszechnie dostępnych konsumenc-
kich cyfrowych usług finansowych wskazane jest przeprowadzenia dalszego, pogłę-
bionego badania.

11. Podsumowanie

W publikacji zobrazowano poziom świadomości finansowej wśród młodych doro-
słych w Polsce. Wykazano, że analfabetyzm finansowy w badanej grupie pozostaje 
powszechny, przyjmując w szczególności formy: niewielkiej wiedzy finansowej 
(poniżej MTS), nadmiernej pewności siebie i braku długoterminowych celów finan-
sowych. Brak świadomości finansowej wpływa na istotne aspekty życia młodych 
ludzi, godząc wprost w ich bezpieczeństwo finansowe. Jest to istotny problem 
w szczególności dla tej grupy demograficznej ze względu na długoterminowe skutki 

33 Określenie Digital Age funkcjonuje powszechnie na poziomie globalnym. Szczegółowo omówione 
w: [G20, OECD 2017b].
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podejmowanych przez jej członków decyzji finansowych – odpowiedzialność 
i ryzyko związane z decyzjami finansowymi mają istotny wpływ na przyszłe życie 
młodych dorosłych i ich gospodarstw domowych.

Na postawie wyników badania zarekomendować można przyspieszenie procesu 
wdrażania polskiej narodowej strategii edukacji finansowej, w szczególności przez 
stworzenie programów kierowanych do obecnych młodych dorosłych rozpoczynają-
cych samodzielne życie, tak by pilnie i doraźnie podnieść ich świadomość finansową, 
aby mogli kreować własny dobrobyt finansowy. Rekomendować także można odpo-
wiednie ukształtowanie systemu oświaty powszechnej w obszarze edukacji finan-
sowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdiagnozowane krytyczne obszary, by 
kolejne pokolenia wchodzące w dorosłość już w tym momencie charakteryzowały 
się wysoką świadomością finansową. Wyniki badania mogą wspierać także liczne 
inicjatywy ochrony konsumentów, jako uczestników rynków produktów i usług 
finansowych, wskazując obszary ich aktualnej wrażliwości (luki świadomości finan-
sowej) oraz pozwalając na odpowiednie dostosowywania narzędzi do tego stanu.

W Polsce potrzeba długoterminowej strategii podnoszenia poziomu świadomości 
finansowej społeczeństwa oraz stopniowego wdrażania przedstawionych rekomen-
dacji, co może istotnie przyczynić się do podniesienia świadomości finansowej 
Polaków, a zwłaszcza młodych pokoleń. Aby kraj mógł trwale cechować się tenden-
cjami rozwojowymi, konieczne jest budowanie polskiej gospodarki na fundamencie, 
którym jest wyedukowane finansowo, świadome społeczeństwo. Narodowa stra-
tegia podnosząca świadomość finansową wpłynie na wyrównanie szans w pozy-
skiwaniu wiedzy i kompetencji finansowych, co przyczyni się do redukcji nierów-
ności społecznych, zmniejszenia ekskluzji finansowej i zwiększenia jednostkowego 
dobrobytu finansowego.

Diagnoza ta jest tylko pierwszym krokiem – wstępem do dalszych badań w celu 
zapewnienia długoterminowego dobrobytu finansowego poprzez zwiększenie 
świadomości finansowej populacji. Badaniami należałoby objąć także pozostałe 
wrażliwe grupy demograficzne (seniorów, bezrobotnych) oraz poszerzyć kwestiona-
riusz badawczy, aby dogłębniej i wielowymiarowo badać świadomość finansową.

Bibliografia 
Ambuehl S., Bernheim B.D., Lusardi A., 2015, The Effect of Financial Education 
on the Quality of Decision Making, NBER WP No. 20618, Washington.
Atkinson A., Messy F., 2012, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/INFE 
Pilot Study, “OECD Workin Papers on Finance, Insurances and Private Pensions” No. 15.
Badarinza C., Campbell J.Y, Ramadorai T., 2016, International Comparative Household 
Finance, “Annual Review of Economics” vol. 8.
Birkenmaier J., Sherraden M., Curley J., 2016, Financial Capability and Asset 
Development, Oxford University Press, New York.
Brown T., 2012, The Intersection and Accumulation of Racial and Gender Inequality, 
“The Review of Black Political Economy” vol. 39, iss. 2.

A. Lejman-Gąska, M. Ogórek



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 33 (3/2019)

29

Buch C., 2017, Financial Literacy and Financial Inclusion: Priorities of German G20 
Presidency, 4th OECD-GFLEC GPRS: Addressing the Needs of Youth, Paris.
Calvet L., Campbell J.Y., Sodini P., 2007, Down or Out: Assessing the Welfare Costs 
of Household Investment Mistakes, “Journal of Political Economy” vol. 115, No. 5.
Campbell J.Y., 2006, Household finance, “Journal of Finance” vol. 61, iss. 4.
Coppola M., Langley G., Sabatini M., Wolf R., 2017, When will the penny drop? Money, 
financial literacy and risk in digital age, “Allianz International Pension Papers” 1.
Cupak A, Fessler P., Sailgoner M., Ulbrich E., 2018, Exploring Differences in Financial 
Literacy Across Countries, “Oesterreichische Nationalbank, Working Papers” 220.
de Bassa Scheresberg C., 2013, Financial Literacy and Financial Behavior among Young 
Adults: Evidence and Implications, “Numeracy” vol. 6, iss. 2.
Finanse i Ekonomia Dla Każdego (FEDK), 2018, Raport. Program poprawy świadomości 
ekonomiczno-finansowej Polaków: Rekomendacja zmian w systemie szkolnictwa 
obowiązkowego. Opublikowano przez FEDK w partnerstwie z: Instytutem Inicjatyw 
Gospodarczych i Konsumenckich „INSTIGOS”, Instytutem Studiów Ekonomiczno-
Społecznych oraz Fundacją im. Lesława A. Pagi.
FINRA, 2019, Financial Capability, Data and Methodology, www.usfinancialcapability.org 
(dostęp: 17.08.2019).
Fundacja Kronenberga, 2016, Postawy Polaków wobec finansów, Warszawa.
G20, 2012, G20 Leaders Declaration, June 19, Los Cabos, Mexico.
G20, GPFI, 2016, High-level Principles for Digital Financial Inclusion.
G20, OECD, 2016, Core Competencies Framework on Financial Literacy for Adults, 
OECD, Paris.
G20, OECD, 2017a, Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries, OECD, Paris.
G20, OECD, 2017b, Report on Ensuring Financial Education and Consumer Protection 
for All in Digital Age, OECD, Paris.
G20, OECD, 2018, Policy Guidance on Digitalisation and Financial Literacy, OECD, 
Paris.
Garg N., Singh S., 2018, Financial literacy among youth, “International Journal of Social 
Economics” 45 (2).
GPFI, 2015, Digital Financial Solutions to Advance Woman’s Economic Participation, 
GPFI, Turkey.
Grifoni A, Messy F., 2012, Current Status of National Strategies for Financial Education, 
OECD, Paris.
Harvey M., 2018, Financial Education among Financially Vulnerable Populations 
in the US, RAND Corp.
Hastings J., Madrian B., Skimmyhorn W., 2013, Financial Literacy, Financial Education 
an Economic Outcomes, “Annual Review of Economics” vol. 5.
Hira T., 2012, Promoting sustainable financial behavior: Implications for education 
and research, “International Journal of Consumer Studies” vol. 36, iss. 5.
Hung A., Yoong J., Brown E., 2012, Empowering Woman Through Financial Awareness 
and Education, OECD, Paris.

Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej



30

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBGR) 2014, Rola edukacji finansowej 
w organiczaniu wykluczenia finansowego (red. Penczar M.). IBGR. Gdańsk. Opublikowano 
przez IBGR przy współpracy z Konrad Adeneuer Stiftung.
Iwanicz-Drozdowska M. (red.), 2011, Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia 
i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Iwanicz-Drozdowska M., 2010 Edukacja finansowa, „infos” nr 15 (85).
James B., Boyle P., Bennett J., Bennet D., 2012, The impact of health and financial literacy 
on decision making in community-based older adults, “Gerontology” vol. 58 (6).
Kaara I., Kuğu T., 2016, Determining Advanced and Basic Financial Literacy Relations 
and Overconfidence, and Informative Social Media Association of University Students 
in Turkey, “Educational Sciences Theory& Practice” vol. 16 (6).
Kempson E., 2009, Framework for Development of Financial Literacy Baseline Surveys, 
“OECD Workin Papers on Finance, Insurances and Private Pensions” No. 1.
Klapper L., Lusardi A., van Oudheusden P., 2015, Financial Literacy Around the World, 
S&P, MHFI, New York.
KPRM, 2019, Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem 
środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne  (UD539), 
BIP.
Lusardi A., 2011, Americans’ Financial Capability, “NBER Working Paper” No. 17103.
Lusardi A., 2012, Numeracy, Financial Literacy and Financial Decision-Making, “NBER 
Working Paper” No. 17821.
Lusardi A., 2015, Financial Literacy Skills for 21st Century, “The Journal of Consumer 
Affairs” vol. 49 iss. 3.
Lusardi A., 2019, Financial literacy and the need for financial education: evidence 
and implications, “Swiss Journal of Economics and Statistics” vol. 155.
Lusardi A., Michaud P., Mitchell O., 2017, Optimal Financial Knowledge and Wealth 
Inequality, “Journal of Political Economy” vol. 125, iss. 2.
Lusardi A., Mitchell O., 2011a, Financial Literacy and Planning. Implications for 
retirement Wellbeing, [w:] Mitchell O., Lusardi A. (ed.), Financial Literacy: Implications 
for Retirement Security and the Financial Marketplace, Oxford University Press.
Lusardi A., Mitchell O., 2011b, Financial Literacy Around the World: An Overview, 
“Journal of Pension Economics and Finance” vol. 10 iss. 4.
Lusardi A., Mitchell O., Curto V., 2010, Financial Literacy among the Young, “Journal 
of Consumer Affairs” vol. 44, iss. 2.
Lusardi A., Mitchell O. S., 2014, The Economic Importance of Financial Literacy: Theory 
and Evidence “Journal of Economic Literature” vol. 52 iss. 1
Lusardi A., Mitchell O., Oggero N., 2017, Debt and Financial Vulnerability on the Verge 
of Retirement, “NBER Working Paper” No. 23664.
Lusardi A., Tufano P., 2009, Debt Literacy, Financial Experiences and Overindebtness, 
“NBER Working Paper” No. 14808.
Lusardi A., Yakoboski P., Hasler A., 2018, The 2018 TIAA Institute – GFLEC Personal 
Finance Index, TIAA Institute, GFLEC.
Maison D., 2012, Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55. roku 
życia, NBP, Warszawa.

A. Lejman-Gąska, M. Ogórek



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 33 (3/2019)

31

Mandell L., 1997, Our Vulnerable Youth: The Financial Literacy of American 12th 
Graders, Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy, Washington.
Ministerstwo Finansów, 2019, Powołanie Rady Edukacji Finansowej, https://www.gov.pl/
web/finanse/powolanie-rady-edukacji-finansowej (dostęp: 17.08.2019).
Morgan P., Huang B., Trinh L., 2019, The Need to Promote Digital Financial Literacy for 
the Digital Age, G20 Japan 2019.
NEFE, 2016, Perspectives on Evaluation in Financial Education: Landscape, Issues, and 
Studies, National Endowment for Financial Education.
OECD, 2005, Recommendation on principles and Good Practices for Financial Education 
and Awareness, OECD, Paris.
OECD, 2006, The Importance of Financial Education, Policy Brief, OECD Observer, Paris.
OECD, 2017, PISA 2015 Results, Students’ Financial Literacy, OECD, Paris.
OECD/INFE, 2011, Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring 
Financial Literacy, OECD, Paris.
OECD/INFE, 2013, 2013 Toolkit to measure Financial Literacy and Inclusion. Guidance, 
OECD Paris.
OECD/INFE, 2016, International Survey of Adult Financial Literacy Competences, OECD, 
Paris.
OECD/INFE, 2018, Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion 
2018, OECD Paris.
Palenzuela D., Dees S., 2016, Savings and investment behavior in the euro area, “ECB 
Occasional Paper Series” No. 167.
Porto N., Xiao J.J., 2016, Financial literacy overconfidence and financial advice seeking, 
“Journal of Financial Service Professionals” vol. 70, No. 4.
Shim S., Barber B., Card N., Xiao J., Sherido J., 2010, Financial Socialization of First-year 
College Students, “Journal of Youth & Adolescence” vol. 39, iss. 12.
Shim S., Serido J., Bosch L., Tang C., 2013, Financial Identity-Processing Styles 
Among Young Adults: A Longitudinal Study of Socialization Factors and Consequences 
for Financial Capabilities, “Journal of Consumer Affairs” vol. 47, iss. 1.
Stolper O., Walter A., 2017, Financial Literacy, Financial Advice and Financial Behaviour, 
“Journal of Business Economics” vol. 87, iss. 5.
Świecka B., 2018, Kompetencje finansowe i edukacja finansowa, „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe” nr 27.
TNS, 2013, Regulamin uczestnictwa respondentów w internetowych badaniach opinii 
i rynku prowadzonych przez TNS Polska S.A. http://www.tnsglobal.pl/wp-content/
uploads/2013/08/Regulamin-uczestnictwa-respondent%C3%B3w-w-internetowych-
badaniach-opinii-i-rynku-prowadzonych-przez-TNS-Polska_20092013final.pdf (dostęp: 
1.05.2018).
Tóth M., Lančarič D., Savov R., 2015, Impact Of Education On The Fi.nancial Literacy: 
A Case Of Slovakia, Trendy v podnikání “Business Trends” vol. 2/2015
UNSGA (United Nations Capital Development Fund), 2018, Igniting SDGs Progress 
Through Digital Financial Inclusion.
WIB, GPW, 2019, Poziom wiedzy finansowej Polaków, Warszawa.

Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej



32

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

World Bank, 2013, Making Sense of Financial Capability Surveys around the World, 
Washington.
World Bank, 2015, World Development Report 2015, Washington. 
Zottel S., Perotti V., Bolaji-Adio A., 2013, Financial Capability Surveys around the World: 
Why Financial Capability is important and how surveys can help, “The World Bank 
Report” No. 80767.

Financial capability among young adults in Poland
as vulnerable demographic group

Abstract. Financial capability is a combination of financial knowledge, behavior and 
attitudes. It enables making informed financial decisions that shape financial security 
throughout the life cycle. It is particularly important for young adults because of the long-
term effects of their financial decisions that significantly shape their current and future 
financial well-being. The aim of the publication is to diagnose the state of financial capability 
of young adults (17-26 years of age) in Poland as one of the vulnerable demographic groups. 
The study was conducted on the basis of the OECD/INFE Toolkit 2018. The research sample
(N = 100) takes into account the high heterogeneity of this group (education level, professional 
activity).The issue is particularly important in the context of changes in the consumer financial 
environment – the complexity and multiplicity of consumer financial products and services, 
the increasing number of decisions required in the area of personal finance, self-responsibility 
for financial well-being (incl. retirement savings). The survey showed a low level of financial 
literacy among respondents. The results of the study can be a valuable contribution for many 
stakeholders, primarily in the context of creating a national financial education strategy and 
dedicated vulnerable groups programs aimed at increasing financial capability. The urgent 
introduction of financial education programs dedicated to vulnerable demographic groups 
is recommended to ensure the faster increase of financial literacy, the reduction of social 
inequalities and to support achievement of individual financial well-being.

Keywords: financial capability, financial wellbeing, young adults, financial education, 
consumer protection.
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Streszczenie. Celem artykułu jest określenie znaczenia edukacji dla bezpieczeństwa finan-
sowego seniorów. Tezą artykułu jest, że grupa konsumentów seniorów – w porównaniu 
z grupami innych konsumentów – w większym stopniu narażona jest na ryzyko tak wyboru 
nieodpowiednich do swoich potrzeb produktów finansowych, jak i malwersacji finansowych, 
missellingu i różnego rodzaju oszustw. Zmiany demograficzne w Polsce, skutkujące wzrostem 
udziału w populacji ludzi po 60. roku życia, wymagają dostosowania oferty produktowej, 
sposobów obsługi konsumentów seniorów oraz kanałów dystrybucji do potrzeb tej grupy 
klientów. W artykule wskazano też na wyzwania wynikające ze starzenia się ludności oraz 
przedstawiono zmiany w poziomie życia seniorów w Polsce, w tym ograniczenia i potrzeby 
konsumentów seniorów. Omówiono specyfikę seniora jako klienta instytucji finansowych. 
W podsumowaniu przedstawiono mocne i słabe strony klientów seniorów. Autorka podkreśla 
znaczenie edukacji finansowej dla bezpieczeństwa ekonomicznego i wskazuje na potrzebę 
holistycznego podejścia do tego zagadnienia, przez zaangażowanie państwa, samorządów 
oraz zmiany systemowe w instytucjach finansowych.

Słowa kluczowe: generacja silver, konsumenci seniorzy instytucji finansowych, ryzyko, 
bezpieczeństwo finansowe seniorów, edukacja finansowa.
Kody JEL: D14, I22.

1. Wstęp

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia edukacji finansowej dla bezpieczeń-
stwa seniorów. Podstawową tezą jest, że grupa konsumentów starszych (silver) – 
w porównaniu z grupami innych konsumentów – narażona jest w większym stopniu 
na ryzyko malwersacji finansowych, missellingu i różnego rodzaju oszustw, a także 
na ryzyko niekorzystnych decyzji finansowych wynikających z niedostatecznej 
wiedzy finansowej oraz niewystarczających kompetencji w zakresie korzystania 
z systemów informatycznych, stacjonarnych i mobilnych. W związku z tym dodat-
1 Kontakt z autorką: Ewa Wierzbicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania 
Wartością, Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, e-mail: 
ewierz1@sgh.waw.pl.
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kowym czynnikiem ryzyka tej grupy konsumentów usług finansowych jest o wiele 
słabsza pozycja – w porównaniu z konsumentami generacji (pokolenia) X, Y i Z2 
– wobec pośredników finansowych z uwagi na większą asymetrię informacji, wyni-
kającą zarówno z przeciętnie mniejszej wiedzy o produktach finansowych, jak też 
z mniejszych umiejętności w zakresie IT lub nawet z braku dostępu do nowocze-
snych technologii wykorzystywanych współcześnie przez pośredników finansowych.
Jednocześnie oferta pośredników finansowych adresowana do pokolenia silver stosun-
kowo wolno jest dopasowywana do specyfiki poszczególnych podgrup klientów
seniorów. 

Zdaniem autorki wzrost w Polsce liczby i odsetka ludzi starszych wymaga przewar-
tościowania celów polityki społeczno-ekonomicznej, zwłaszcza w zakresie edukacji 
finansowej tej grupy konsumentów, a także dokonania zmian celów oraz metod 
polityki instytucji finansowych wobec klientów seniorów. Przemiany demograficzne 
w Polsce wymagają radykalnych i szybkich zmian w sposobach działania instytucji 
pośrednictwa finansowego w odniesieniu do rosnącej grupy klientów seniorów. 
Instytucje pośrednictwa finansowego w niedostatecznym stopniu dostosowują oferty, 
a także kanały dystrybucji i obsługi produktów finansowych do potrzeb pokolenia 
silver. Państwo, samorządy oraz instytucje pośrednictwa finansowego powinny nie 
tylko przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, lecz także dążyć do lepszego zaspo-
kajania potrzeb osób starszych. Bezpieczeństwo finansowe pokolenia silver w dużym 
stopniu zależy dzisiaj i zależeć będzie w przyszłości od uświadamiania seniorów co 
do ryzyka, od poziomu ich wiedzy finansowej oraz od podejmowania działań zapo-
biegających przestępstwom na szkodę osób starszych. Edukacja finansowa sama 
w sobie nie neutralizuje zagrożeń, ale w sytuacji systemowego podejścia może ogra-
niczać skutki wielu rodzajów ekonomicznego ryzyka dotyczącego seniorów.

W analizie wykorzystano wyniki badań udostępnianych przez różne ośrodki 
i instytucje (vide bibliografia), artykuły naukowe i artykuły z prasy fachowej oraz 
portali tematycznych. Intencją autorki było korzystanie z dostępnych wyników badań 
różnych ośrodków celem egzemplifikacji złożonej problematyki bezpieczeństwa 
seniorów oraz zagrożeń ich funkcjonowania jako konsumentów instytucji finanso-
wych. Autorka wykorzystała również informacje i wnioski, do jakich doszła podczas 
wieloletniego aktywnego udziału w pracach Rady Programowej Insurance Forum. 
W artykule zawarto także wnioski z badania Zarządzanie respektujące wartości 
w koncepcji rozwoju integralnego / humanistycznego, realizowanego w roku akade-
mickim 2018/2019 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

2. Rosnący udział generacji silver w Polsce

Generacja silver najczęściej jest definiowana jako grupa osób powyżej 65. roku 
życia (65+). Do tej kategorii należą również osoby w wieku poprodukcyjnym. 

2 Do generacji baby boomers zalicza się osoby urodzone w latach 1946–1964; generacja X to osoby, 
które urodziły się w latach 1965–1979; generacja Y, tzw. millenialsi, to ludzie urodzeni w latach 1980–
1989; generację Z stanowią osoby urodzone w latach 1990–1997.
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W Polsce po ostatnich regulacjach ustawowych kobiety mogą przechodzić na emery-
turę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat, stąd też wiele badań i ocen obejmuje osoby 
60+, co nie pokrywa się z grupą osób w wieku emerytalnym, ponieważ wybrane 
grupy zawodowe mają prawo do jeszcze wcześniejszego przejścia na emeryturę. 
Dlatego lepiej nie łączyć pojęcia generacji silver z momentem przejścia na emery-
turę, bardziej zasadne jest uzależnienie przynależności do tej kategorii od osiągnię-
tego wieku. Zgodnie ze standardami Eurostatu oraz OECD osobami starszymi są 
osoby w wieku 65 lat i więcej (65+). Niestety w dostępnych analizach tematycznych 
w Polsce stosowane są różne kryteria wiekowe dotyczące przynależności konsu-
mentów do generacji silver, dlatego autorka przyjmuje, że również grupa wiekowa 
60+ to przedstawiciele generacji silver. W raporcie InfoSenior [ZBP 2018], opubli-
kowanym w styczniu 2018 r. przez Związek Banków Polskich, podmiotem badań 
byli seniorzy w grupie wiekowej 60/65+, stanowiący element tzw. silver economy, 
tj. srebrnej gospodarki3. Na podkreślenie zasługuje zasadność definicji pojęcia 
„srebrna gospodarka”, czyli tzw. gospodarki senioralnej, w której system wytwa-
rzania, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr i usług jest dostosowany do specyfiki 
i ograniczeń osób starszych.

Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie ma swoje wieloaspektowe 
i długoterminowe konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Ten problem demogra-
ficzny dotyczy w różnym zakresie wielu krajów wysoko rozwiniętych, zwłaszcza 
europejskich. Wydłuża się również wiek dożywalności, bo wzrasta przeciętne 
trwanie życia kobiet i mężczyzn. W konsekwencji zaś wydłużeniu ulega okres 
pobierania świadczenia emerytalnego. Systematycznie w Polsce rośnie także udział 
osób starszych 60+ w ludności ogółem. Do tych zmian powinny być dostosowy-
wane usługi finansowe, medyczne, opiekuńcze i edukacyjne, a także działalność 
instytucji państwowych, samorządowych i organizacji konsumenckich. 

Problemy gospodarki senioralnej – silver economy – zostały dostrzeżone przez 
Komisję Europejską już w latach 90. XX w., co znalazło odzwierciedlenie w wielu 
inicjatywach, podjętych decyzjach oraz opublikowanych dokumentach. Przykła-
dowo w 2006 r. Komisja Europejska sformułowała strategię Demograficzna przy-
szłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości [Komisja Europejskich 
2006]. Potrzebę aktywnego starzenia się i opracowanie informacyjno-komunikacyj-
nych rozwiązań umożliwiających seniorom wydłużenie niezależnego życia dostrze-
żono w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu „Europa 2020” [Komisja Europejska 2010]. Decyzją Parla-
mentu Europejskiego i Rady rok 2012 ustanowiono Europejskim Rokiem Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej [Kuchciak et al. 2014].

Zgodnie z wytycznymi polityki UE, aby zapewnić seniorom godne i niezależne 
życie, w Polsce również podjęto pewne zamierzenia i inicjatywy. Pierwszym ogól-
nopolskim programem przygotowanym z myślą o starszych ludziach oraz o współ-
pracy i solidarności międzypokoleniowej był Rządowy Program na rzecz Aktywności 
3 Silver economy ‘srebrna gospodarka’ oznacza system ekonomiczny skierowany na wykorzystanie 
potencjału osób starszych z uwzględnieniem ich potrzeb.

Znaczenie edukacji ekonomicznej dla bezpieczeństwa finansowego seniorów



36

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS), a realizacją central-
nego komponentu ASOS są: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 
na lata 2014–2020 (ZDPSwP) [MPiPS 2014; Dąbrowska et al. 2016]. 

W społeczeństwie polskim w 2018 r., w porównaniu z 1950 r., według danych GUS, 
znacząco wydłużyło się trwanie życia kobiet i mężczyzn: kobieta 60-letnia średnio 
przeżywa jeszcze 24,2 roku, a mężczyzna 19,1 [GUS 2019b]. Według K. Sawicz [2017] 
„Starzenie się populacji to jeden z najważniejszych procesów demograficznych, jaki 
obserwujemy we współczesnym świecie. Społeczeństwo, w którym odsetek ludzi po 
60. roku życia przekroczył próg 12%, uważa się za stare. […] Wzrost liczby osób po 
65. roku życia, przy jednoczesnym spadku osób młodych, powoduje, że często osoby 
starsze muszą liczyć na siebie i niejednokrotnie muszą same radzić sobie w trudnej 
sytuacji”. W tabeli 1 przedstawiono zmiany struktury ludności w wybranych krajach 
UE, porównując zmiany, które nastąpiły między 2007 i 2017 r.

Tabela 1. Struktura ludności w wybranych krajach UE (w %) w 2007 i 2017 r.

Grupa wieku 0–14 65+

Kraj 2007 2017 2007 2017

Austria  15,6  14,4  16,9  18,5

Belgia  17,0  17,0  17,1  18,5

Bułgaria  13,7  14,1  17,6  20,7

Czechy  14,4  15,6  14,5  18,8

Niemcy  13,9  13,4  19,8  21,2

Finlandia  17,1  16,2  16,5  20,9

Francja  18,5  16,3  16,3  19,2

Grecja  14,7  14,4  18,6  21,5

Polska  15,8  15,1  13,4  16,5

Węgry  15,2  14,5  15,9  18,7

Włochy  14,1  13,5  20,1  22,3

UE-28  15,9  15,6  17,0  19,4

Źródło: [Eurostat 2019].

Według danych Eurostatu w 2017 r. największy odsetek seniorów (65+) był we 
Włoszech (22,3%), w Grecji (21,5%) oraz w Niemczech (21,2%). Jeszcze w 2017 r. 
odsetek seniorów w Polsce był jednym z najniższych w UE, ale ze względu na ujemny 
przyrost naturalny oraz wydłużenie okresu dożywalności stopniowo rósł udział 
osób 65+. Według prognoz polskich demografów jest to trwała tendencja w hory-
zoncie przeprowadzanych badań i analiz. Już w 2026 r. rozpocznie się dynamiczny 
wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres 
starości powojennego wyżu demograficznego – generacji baby boomers. Jak podano 
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w roczniku demograficznym z 2018 r., w 2020 r. w Polsce będzie mieszkało ponad 
8,6 mln osób w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyzn po 65. roku życia i kobiet po 
60. roku życia [GUS 2018b]. Według prognoz GUS między 2026 a 2040 r. liczba osób 
w wieku 80 lat i więcej zwiększy się z 1,7 mln osób aż do 3,4 mln [Bankier.pl 2017]. 

Tabela 2. Współczynnik obciążenia demograficznego w wybranych latach w Polsce

Lata 1990  1995  2000  2010  2017 2018

Ogółem  74  68  64  55  63 65

Przedprodukcyjny 0–17 lat  52  45  40  29  29 30

Poprodukcyjny 60/65+  22  23  24  24  34 35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2019a, s. 18].

Współczynnik obciążenia demograficznego wskazuje liczbę osób w wieku niepro-
dukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jak wynika z danych 
przedstawionych w tabeli 2, wskaźnik dla osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce 
od kilku lat rośnie, co jest niekorzystną zmianą. W 2018 r. na każde 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało 35 w wieku poprodukcyjnym – wobec 24 w 2010 r. [GUS 
2019a].

Według raportu Komisji Europejskiej szacuje się, że w rezultacie starzenia się 
ludności w Polsce w 2050 r. liczba emerytów wzrośnie do 12,6 mln osób. W konse-
kwencji z uwagi na dotychczasowe trendy liczba emerytów (kobiety 60+, mężczyźni 
65+) zrówna się z liczbą płatników składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 12,7 mln 
osób. Nawet jeśli założymy wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, to odsetek 
emerytów przypadających na 100 zatrudnionych zwiększy się z 53,8 osób w 2016 r. 
do 106,3 osób na 100 zatrudnionych w 2050 r. [Skibińska 2018a]. Z prognoz wynika, 
że nieuniknione zmiany w polityce społecznej wydłużające wiek aktywności zawo-
dowej ludności są nieuniknione, ponieważ stopa zastąpienia (relacja wysokości pierw-
szej emerytury do ostatniego wynagrodzenia) zmniejszy się z 56,4% w 2018 r. aż do 
26% w 2060 r. [Skibińska 2018b]. W Polsce w rezultacie obniżenia wieku emerytal-
nego i wydłużania się przewidywanego trwania życia spadek stopy zastąpienia będzie 
widoczny już w 2030 r., kiedy wyniesie ona tylko 41% [Skibińska 2018b].

3. Znaczenie edukacji finansowej

Wzrost udziału seniorów w liczbie ludności Polski determinuje konieczność 
dotarcia do licznych grup konsumentów 60+ z ofertą edukacji finansowej. Edukacja 
finansowa wpływa na zwiększenie świadomości finansowej, co umożliwia aktywne 
korzystanie z usług finansowych i dokonywanie świadomych decyzji dotyczących 
finansów osobistych, w tym oszczędzania czy inwestowania. Edukacja finansowa 
według OECD definiowana jest jako połączenie nabywania wiedzy i umiejętności oraz 
kształtowania świadomości, a także postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania 
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decyzji finansowych i osiągania indywidualnego dobrobytu ekonomicznego [OECD 
2005]. Szybkie zmiany w systemie finansowym, wprowadzanie nowych produktów 
oraz nowych kanałów dystrybucji, rozwój różnego rodzaju instytucji finansowych, 
zwłaszcza tzw. parabanków (instytucji pośrednictwa finansowego nieposiadających 
gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), a także innowacje technologiczne 
w obszarze IT oraz nowe kanały dystrybucji produktów bankowych – wszystko to 
stwarza konieczność posiadania podstawowej wiedzy ekonomicznej, jak również 
stałej aktualizacji tej wiedzy oraz – coraz częściej – posiadania określonych umie-
jętności w obszarze IT. Internet staje się bowiem jednym z ważniejszych kanałów 
dystrybucji. Jak podkreśla I. Kuchciak, wśród krajów europejskich Polska charakte-
ryzuje się jednym z najniższych wskaźników partycypacji w uczeniu się przez całe 
życie, niewiele osób po skończeniu 25. roku życia decyduje się uzupełniać wiedzę 
i kompetencje. Natomiast jeszcze gorzej i znacznie poniżej średniej unijnej wygląda 
w Polsce edukacja finansowa osób starszych [Kuchciak et al. 2014]. Brak wiedzy 
lub niedostateczna wiedza finansowa są jednymi z przyczyn wykluczenia finanso-
wego, skutkują zatem brakiem dostępu do kredytów, produktów oszczędnościowych 
czy ubezpieczeń, a korzystanie z usług pożyczkowych spoza systemu finansowego 
generuje wiele zagrożeń dla seniorów. Na schemacie 1 przedstawiono ryzyka wyni-
kające z braku wiedzy finansowej.

Schemat 1. Ryzyka wynikające z braku wiedzy finansowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kuchciak et al. 2014, s. 164].

Wszelkie inicjatywy w zakresie edukacji finansowej seniorów mają pozytywny 
skutek, wiedza finansowa pozwala bowiem podejmować świadomie decyzje ekono-
miczne dotyczące wydatkowania środków finansowych, oszczędzania, a także inwe-
stowania oraz przeciwdziała nadmiernemu zadłużaniu i wpływa na zrozumienie 
ryzyka finansowego.
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Edukacja finansowa i podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej seniorów 
przekładają się pozytywnie na stan tak finansów osobistych, jak i gospodarstw 
domowych seniorów, co może ograniczyć wydatki z pomocy społecznej dla tych 
gospodarstw domowych [Kuchciak et al. 2014]. Instytucje pośrednictwa finanso-
wego łatwiej mogą dotrzeć z informacją o odpowiedniej ofercie produktowej do 
klientów seniorów. Wyższy poziom wiedzy finansowej seniorów ułatwia im ocenę 
ryzyka ekonomicznego. Z wyżej wymienionych powodów państwo powinno być 
zainteresowane wspieraniem różnych form edukacji finansowej obywateli, zwłaszcza 
seniorów. Na schemacie 2 pokazano wielowymiarowe korzyści płynące z edukacji 
finansowej.

Schemat 2. Korzyści płynące z edukacji finansowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kuchciak et al. 2014, s. 162].

Edukacja finansowa ma pozytywne skutki zarówno dla indywidualnych finansów 
seniorów, jak i dla systemu finansowego oraz jego instytucji, a zatem dla całej 
gospodarki.

4. Zmiany w poziomie życia seniorów w Polsce

Ze wspomnianego wcześniej raportu InfoSenior przygotowanego przez Związek 
Banków Polskich wynika, że w 2017 r. statystyczny senior otrzymywał 2133 zł 
emerytury z ZUS, przy czym mężczyźni średnio otrzymywali 2700 zł, a kobiety 
ponad 1000 zł mniej, tj. 1615 zł. Jakość życia po przejściu na emeryturę zazwyczaj 
się pogarsza. Emerytura lub renta stanowiła w Polsce w 2017 r. aż 77,1% dochodów 
seniorów, tj. osób powyżej 60. roku życia. Natomiast średnia miesięczna nadwyżka, 
którą dysponował senior (różnica między dochodem rozporządzalnym a wydatkami), 
wynosiła 328 zł [ZBP 2018]4. Spośród ogółu emerytów w 2017 r. 3,6% emerytów 
i tylko 0,4% emerytek pobierało emerytury powyżej 5 tys. zł. 

4 Dochód do dyspozycji pokazuje sumę dochodów ze wszystkich źródeł gospodarstwa, pomniejszoną 
o zaliczki na podatki, np. PIT lub podatek od własności.
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Według raportu NBP Zasobność gospodarstw domowych w Polsce (sporządzonego 
na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 12 tys. gospodarstw na jesieni 
2016 r.), przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce należało do umiarkowanie 
majętnych na tle krajów strefy euro (majątek netto jako różnica między wartością 
aktywów i wartością zobowiązań gospodarstwa domowego, mierzony medianą). 
Gospodarstwo domowe w Polsce dysponowało przeciętnie majątkiem netto 60,6 tys. 
euro, co stanowiło 58% mediany majątku netto przeciętnego gospodarstwa w strefie 
euro, która w 2016 r. wynosiła 104,1 tys. euro. Najwyższy majątek netto w strefie euro 
w 2016 r. miały gospodarstwa domowe w Luksemburgu (437,5 tys. euro) i w Belgii 
(217,9 tys. euro). Najniższą medianę wartości majątku gospodarstwa domowego ma 
Łotwa (14,7 tys. euro), a gospodarstwo węgierskie miało w 2016 r. niższą medianę 
niż polskie (26,2 tys. euro) [NBP 2018]. 

Pozytywne jest to, że w Polsce – na tle innych krajów UE – 79,3% emerytów 
i dwie trzecie rencistów mieszka w lokalach stanowiących ich własność, co z jednej 
strony generuje koszty, ale z drugiej zapewnia stabilizację finansową i może być 
źródłem dochodów [Meluch 2018]. Jednak mimo istniejących przepisów o odwró-
conym kredycie hipotecznym i rencie dożywotniej brak mechanizmów i instytucji 
upowszechnienia renty dożywotniej, która może być uzupełnieniem luki zabez-
pieczenia emerytalnego. Dla porównania w Niemczech tylko 44% gospodarstw 
domowych posiada na własność nieruchomość stanowiącą główne miejsce zamiesz-
kania, a średnia dla strefy euro wynosi 61,2% [NBP 2018].

Z badania InfoSenior [ZBP 2018] wynika, że jedna czwarta całkowitych wydatków 
miesięcznych seniorów w Polsce przeznaczana jest na żywność i napoje. Dlatego 
każdy wzrost cen żywności uderza w budżety domowe seniorów. Kolejną znaczącą 
pozycją na liście wydatków (w wysokości 23%) jest utrzymanie mieszkania, w tym 
czynsz i wyposażenie oraz prąd i inne nośniki energii. Należy uwzględnić, że 
seniorzy samoograniczają się w swoich potrzebach. Priorytetem są żywność i opła-
cenie mieszkania, a także wydatki na zdrowie, które są finansowane kosztem innych 
potrzeb, jak odzież i obuwie. 

Osoby pobierające emeryturę ze względu na stały dochód zwykle posiadają 
zdolność kredytową i odpowiednią historię kredytową. Przez to często decydują się 
na kredyt gotówkowy lub pożyczkę, aby pomóc rodzinie, w tym swoim dzieciom lub 
wnukom. Jak wskazali autorzy badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia 
na zlecenie BIG InfoMonitor: „Jedna trzecia, spośród deklarujących pomoc, czyli 
co siódmy emeryt z całej populacji, pomaga co najmniej raz w miesiącu. Z kolei 
40 proc. pomagających robi to od czasu do czasu, a jedna czwarta tylko w wyjątko-
wych sytuacjach”. Z badań przeprowadzonych na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, 
że 41% emerytów zasila finansowo budżet rodziny [BIG InfoMonitor 2018a]5. 

Według raportu GUS Emerytury i renty w 2017 r. [GUS 2018a] wysokość prze-
ciętnej miesięcznej emerytury wypłacanej w 2017 r. z pozarolniczego systemu 

5 Badanie ankietowe zostało wykonane przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenia BIG InfoMonitor 
w listopadzie 2017 r. metodą CATI, na próbie 502 osób – przebywających na emeryturze kobiet w wieku 
60+ i mężczyzn w wieku 65+ [BIG InfoMonitor 2018a].
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ubezpieczeń społecznych (ZUS) wynosiła 2253,57 zł, a z rolniczego systemu ubez-
pieczeń społecznych (KRUS) – 1221,69 zł. Średnioroczne minimum socjalne dla 
jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego ustalono na poziomie 1124,47 zł, 
a minimum egzystencji na 544,03 zł. Przeciętny dochód rozporządzalny na jedną 
osobę w gospodarstwach domowych emerytów wynoszący 1630,12 zł był więc 
wyższy prawie o połowę od minimum socjalnego oraz trzy razy wyższy od minimum 
egzystencji. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w emeryckim gospodar-
stwie domowym (1296,00 zł) również przewyższały w 2017 r. minimum socjalne 
[GUS 2018a]. Według badań Biura Informacji Kredytowej BIK i BIG InfoMonitor 
z 2018 r. wielu seniorów ze względu na zróżnicowanie poziomu świadczeń emery-
talnych oraz nieprzewidziane wydatki nie było w stanie regulować swoich zobo-
wiązań finansowych [BIG InfoMonitor 2018b].

Podstawową przyczyną braku dostatecznych środków na regulowanie zobo-
wiązań przez seniorów w Polsce są wydatki – najczęściej nieprzewidziane wcze-
śniej, związane z problemami zdrowotnymi – na finansowanie leczenia (prywatne 
wizyty lekarskie, zakup lekarstw, koszty rehabilitacji itp.). Na drugim miejscu jest 
spłata kredytów konsumpcyjnych, na trzecim miejscu figuruje konieczność pomocy 
rodzinie, kolejne pozycje to obciążenia z tytułu kredytów mieszkaniowych [BIG 
InfoMonitor 2018b]6. 

Seniorzy w Polsce są bardziej oszczędni niż osoby młodsze i dysponując ograni-
czonymi środkami finansowymi, decyzje finansowe podejmują w miarę rozważnie. 
Jednak są też tacy emeryci (ok. 13%), którzy nie są w stanie regularnie opłacać 
swoich rachunków i regulować innych zobowiązań finansowych. Ich aktywa mająt-
kowe są zbyt małe, aby mogli wyjść z długów. Najczęściej przyczyną problemów 
finansowych zadłużonych gospodarstw emerytów nie są kredyty mieszkaniowe, ale 
kredyty konsumpcyjne i pożyczki gotówkowe uzyskane w parabankach, do kolejnych 
przyczyn należą niezapłacone rachunki za telefon, media i czynsz [tvn24bis 2018].

5. Seniorzy klientami instytucji pośrednictwa finansowego

Na stosunkowo wysokim poziomie jest ubankowienie polskich seniorów7, 
ponieważ 69% emerytów w Polsce otrzymuje emerytury na konto bankowe, a 52% 
seniorów posiada karty debetowe. Jednak tylko 12% seniorów korzysta z kredytów 
i pożyczek (12% badanych). Seniorzy są bardziej zapobiegliwi i przezorni niż ludzie 
od nich młodsi. Jak wynika z raportu InfoSenior, częściej korzystają oni z produktów 
oszczędnościowych, w tym także z form oszczędzania długoterminowego. Dane 
te wskazują, że seniorzy mają też średnio większą skłonność do oszczędzania niż 
osoby młodsze [ZBP 2018]. 
6 Badanie zostało zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor przez Quality Watch, techniką wywiadów 
internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych 
mieszkańców Polski w październiku 2018 r. [BIG InfoMonitor 2018b].
7 Ubankowienie jest mierzone jako odsetek osób posiadających rachunek bankowy (konto bankowe). 
Wzrost ubankowienia pozytywnie oddziałuje na rozwój obrotu bezgotówkowego oraz na banki, 
zwiększając ich pasywa. 
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Według danych BIK na koniec 2018 r. 15,4 mln Polaków miało kredyt i/lub 
pożyczkę. W grupie tej znajdowało się 2,88 mln osób w wieku powyżej 65 lat. 
Seniorzy posiadali wszystkie rodzaje bankowych produktów kredytowych, a także 
– co generuje wysokie ryzyko finansowe – pożyczki zaciągane w różnego rodzaju 
firmach pożyczkowych (parabankach). Prawie 70% wartości zobowiązań seniorów 
zaciągniętych w bankach stanowiły kredyty konsumpcyjne, w tym gotówkowe 
i ratalne. W 2018 r. 59,02 tys. seniorów miało pożyczki w firmach pożyczkowych na 
łączną kwotę 549 mln zł, co jest szczególnie niebezpieczne ze względu na wysokie 
oprocentowanie tych zobowiązań. 

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi popyt generacji silver na usługi finan-
sowe są: 1) poziom dochodów seniorów, bo wyższe dochody generują wyższy popyt, 
2) wykształcenie seniora, gdyż im wyższe, tym częściej nabywane są produkty finan-
sowe, oraz 3) wiek, bowiem czym starsi są seniorzy, tym mniej są zainteresowani 
usługami finansowymi. Ważne dla klientów z generacji silver są również specyfika 
usług finansowych oraz sposób ich świadczenia, kanały dystrybucji i sposób infor-
mowania o produkcie [Czerwiński 2016]. 

Najpopularniejsze wśród seniorów w polskiej gospodarce są następujące produkty 
finansowe: konto bankowe, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia na życie; 
natomiast bardzo małe jest zainteresowanie inwestowaniem w instrumenty finan-
sowe takie, jak akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych8. W ostat-
nich latach w wiek emerytalny weszło wielu seniorów, którzy z usług bankowych 
korzystali w okresie swojej aktywności zawodowej, dlatego lepiej znają oni ofertę 
banków i ubezpieczycieli, a także częściej wykorzystują internet do zdobywania 
wiedzy o produktach finansowych. Tym niemniej, jak wynika z badań NBP przepro-
wadzonych w 2016 r., najwyższy odsetek osób nieposiadających konta bankowego 
(aż 39%) jest w grupie 65+ [Maison 2017].

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/92/UE (dyrektywa 
PAD – Payment Accaunt Directive) było zwiększenie dostępu konsumentów do 
rachunków płatniczych. W rezultacie implementacji w Polsce tej dyrektywy i wejścia 
w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych 
oraz niektórych innych ustaw banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredy-
towe (SKOK-i) wprowadziły produkt zwany podstawowym rachunkiem płatniczym 
(PRP), przeznaczony głównie dla osób wykluczonych finansowo [ZamknijKonto 
2018]. PRP jest uproszczoną wersją konta osobistego, z przejrzystymi zasadami, 
i jest skierowany do osób, które nie posiadają konta osobistego. Otwarcie i prowa-
dzenie takiego rachunku jest darmowe, podobnie wpłaty gotówkowe i wypłaty 
w kasie banku lub bankomacie w obrębie UE. Posiadanie takiego rachunku ma 
zachęcić osoby o niskich dochodach, w tym również seniorów, do korzystania 
z usług finansowych.

8 Badania były przeprowadzone na próbie 753 osób. Wysoka pozycja ubezpieczeń majątkowych 
może wynikać z faktu, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe 
[Czerwiński 2016].
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Na koniec 2018 r. średnie łączne zadłużenie seniora z tytułu spłaty kredytów 
i pożyczek wynosiło 10 614 zł na osobę [Kredytowy portret 2018]. Według BIK 
seniorzy 65+ są aktywnymi klientami instytucji kredytowych, świadomymi swoich 
praw jako konsumenci. Dostęp do informacji o produktach bankowych oraz produk-
tach innych pośredników finansowych zwiększa ich aktywność na rynku finan-
sowym, która jest zbliżona do tej z okresu ich aktywności zawodowej. Ogranicze-
niami są przede wszystkim niższe od ostatniej pensji świadczenia emerytalne, które 
wynikają m.in. z aktualnej stopy zastąpienia.

W październiku 2015 r. zostały opublikowane przez Związek Banków Polskich 
Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy ZBP dla sektora bankowego w zakresie 
obsługi seniorów, w których opisano standardy, jakimi powinni kierować się 
pracownicy sektora bankowego wszystkich szczebli w kontaktach ze starszymi 
klientami [ZBP 2015]. Podkreślono, że pomoc dla seniorów ze strony pracowników 
banku powinna być dyskretna, aby ze strony osoby starszej nie była odebrana jako 
narzucanie się. Senior powinien mieć jasno i precyzyjnie wyjaśnione, jaka jest 
istota produktu bankowego, jakie są koszty i opłaty pobierane przez bank, a jakie są 
korzyści. Potrzebuje on więcej niż młody klient czasu na zastanowienie się i wybór 
oferty. Zgodnie z zaleceniami Rekomendacji... banki powinny unikać jednego kanału 
komunikacji z klientem seniorem, np. tylko przez stronę internetową lub call center, 
ponieważ wśród tej grupy klientów jest najwięcej osób cyfrowo wykluczonych 
[Maison 2017].

Osoby starsze preferują kontakt bezpośredni z pracownikiem w oddziale banku 
i są lojalnymi klientami. W niektórych większych oddziałach banków stworzono 
specjalne stanowiska przeznaczone do obsługi osób starszych. Doradcy pracujący 
w bankach są zobligowani do tłumaczenia w sposób prosty i jasny cech produktów. 
Należy podkreślić, że informowanie konsumenta o ryzyku instrumentu finansowego 
należy do obowiązków pracownika banku lub innego pośrednika finansowego i nie 
można tego zaliczyć do edukacji finansowej, która zazwyczaj ma charakter syste-
mowy i dotyczy zagadnień podstawowych oraz bardziej zaawansowanych z dzie-
dziny funkcjonowania rynku finansowego. 

Przechodzenie na emeryturę kolejnych roczników oraz aktywne uczestnictwo 
seniorów w kursach komputerowych, organizowanych przykładowo w ramach 
uniwersytetów trzeciego wieku, stopniowo – chociaż zbyt wolno w stosunku do 
potrzeb – zmienia cyfrowe umiejętności seniorów. Stąd zasadna jest konieczność 
zwiększenia skali działań w zakresie edukacji finansowej i komputerowej skiero-
wanej do wszystkich środowisk seniorów.

Wobec różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów 
szczególnych działań w zakresie edukacji finansowej wymaga obszar ubezpieczeń 
z uwagi na tzw. lukę ubezpieczeniową tej grupy społeczeństwa. W raporcie InfoSenior 
wskazano, że tylko 78% seniorów deklaruje korzystanie z różnych produktów 
ubezpieczeniowych. Najpopularniejszą formą ubezpieczenia wśród seniorów – 
według informacji zawartych w przytaczanym raporcie – jest ubezpieczenie na życie 
(dotyczy ono bowiem ryzyka śmierci ubezpieczonego, a celem ubezpieczenia na 

Znaczenie edukacji ekonomicznej dla bezpieczeństwa finansowego seniorów



44

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

życie jest ochrona finansowa rodziny zmarłego przez wypłatę sumy ubezpieczenia). 
Drugim pod względem popularności ubezpieczeniem kupowanym przez seniorów jest 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które jest ubezpieczeniem 
obowiązkowym. Natomiast na trzecim miejscu jest ubezpieczenie mienia [ZBP 2018]. 
Można ocenić, że luka ubezpieczeniowa dotyczy różnych obszarów ryzyka zarówno 
w zakresie ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych, co wynika głównie z braku 
świadomości zagrożeń i ryzyka, a potrzeba ubezpieczenia jest na dalekim miejscu 
na liście rozmaitych potrzeb seniorów w Polsce. Należy się spodziewać, że wzrost 
udziału ludzi w wieku 60/65+ w populacji, a także wydłużanie się trwania życia 
spowodują w przyszłości zwiększone zapotrzebowania na komercyjne ubezpieczenia 
zdrowotne, ubezpieczenia pielęgnacyjne, a także ubezpieczenia assistance.

6. Problem wykluczenia cyfrowego części seniorów

Wykluczenie cyfrowe w różnych jego formach, w sytuacji kształtowania się 
społeczeństwa 4.0 i gospodarki 4.0, jest wyzwaniem najbliższych lat. Nie można 
tego problemu bagatelizować konstatacją, iż seniorzy w Polsce stopniowo coraz 
częściej robią zakupy przez internet, angażują się w portalach społecznościowych, 
pozyskują informacje o wydarzeniach kulturalnych i promocjach handlowych czy 
po prostu spędzają wolny czas w sieci, zamiast oglądać telewizję. Nadal znaczna 
część seniorów zmaga się z barierami psychologicznymi i motywacyjnymi utrudnia-
jącymi samo rozpoczęcie korzystania z internetu lub pojawiają się inne utrudnienia, 
np. ograniczony dostęp do internetu ze względu na miejsce zamieszkania albo brak 
środków na zakup sprzętu komputerowego i opłacenie dostępu do internetu, por. 
tabele 3 i 4 [GUS 2017a].

Tabela 3. Odsetek osób korzystających z komputera i internetu w dwóch grupach 
wiekowych 65+ oraz 16+ (w %) w Polsce w 2015 r.

Grupy wiekowe 65+ 16+

Korzystanie z internetu w celu znalezienia informacji  16  60

Korzystanie z bankowości internetowej  9  43

Korzystanie z portali społecznościowych  7  46

Korzystanie z internetu w celu zakupu lub sprzedaży produktów  6  47

Korzystanie z usług administracji publicznej przez internet  6  31 

Źródło: [GUS 2017a].

Według badania przeprowadzonego przez NBP, na które powołuje się ZBP 
w raporcie InfoSenior, w 2016 r. 73% Polaków korzystało z bankowości interne-
towej. Wśród osób po 59. roku życia odsetek ten wyniósł 29%. Dla porównania 
ok. 90% osób poniżej 39. roku życia deklarowało korzystanie z bankowości inter-
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netowej. Podobne różnice wynikające z wieku respondentów występują w zakresie 
korzystania z bankowości mobilnej, z której w 2016 r. w Polsce korzystało 54% 
Polaków ogółem i tylko 3% seniorów. Badania wskazują jednak, że to raczej nie 
technologia jest podstawowym problemem, ale samo podejście (bariera psycholo-
giczna i mentalna) seniorów do nowoczesnej bankowości [GUS 2017b; ZBP 2018]. 

Tabela 4. Częstotliwość korzystania z komputera przez osoby 65+ oraz 16+ w % 
osób w Polsce w 2015 r.

Grupy wiekowe 65+ 16+

Codziennie lub prawie codziennie 13 53

Przynajmniej raz w tygodniu 5 11

Rzadziej niż raz w tygodniu 2 4

Rzadziej niż raz w miesiącu 3 3

Nigdy 75 28

Trudno powiedzieć 2 1

Źródło: [GUS 2017a].

Wydaje się, że w Polsce niedostateczne są działania ze strony państwa oraz samo-
rządów, jak również ze strony pośredników finansowych oraz operatorów sieci 
komórkowych podejmowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
osób starszych. Ograniczony dostęp seniorów do internetu, współcześnie, kiedy 
świat realny i cyfrowy przenikają się, może skutkować wykluczeniem ekono-
micznym i społecznym tej części społeczeństwa.

Należy wskazać, że dla polskich seniorów kolejną przeszkodą są relatywnie 
wysokie, w porównaniu z innymi krajami UE, koszty internetu oraz komputera. 
Niedostateczne działania ze strony państwa oraz samorządów podejmowane w celu 
zwiększenia dostępu osób starszych do internetu i pokonania bariery wykluczenia 
cyfrowego nie ułatwiają seniorom dostępu do informacji oraz wielu usług świadczo-
nych przy wykorzystaniu tego kanału sprzedaży. 

7. Rosnące ryzyko oszustw wobec generacji silver

Osoby starsze ze względu na ufność i łatwowierność, jak podkreślono w Rekomen-
dacji…, są bardziej narażone ma różnego rodzaju oszustwa i nieuczciwe działania 
pracowników banków lub innych pośredników finansowych. Chodzi o działania 
określane jako misselling, a więc o nieetyczną sprzedaż produktów finansowych, 
które są niedostosowane do potrzeb i apetytu na ryzyko klientów z pokolenia silver9. 
„Sama sytuacja oferowania produktów i usług finansowych rodzi ryzyko nadużyć 
ze względu na nierównowagę w dostępie do informacji i wiedzy oraz ze względu 

9 Apetyt na ryzyko oznacza tolerancję na ryzyko, akceptowany poziom ryzyka.
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na relatywnie duże zaufanie, jakim darzą pracowników banków i instytucji finan-
sowych osoby starsze” [Kubicki 2013]. Tylko klient wyposażony w wiedzę finan-
sową może się bronić przed missellingiem i nadużyciami ze strony nieuczciwych 
sprzedawców. Pracownicy banków i innych instytucji finansowych powinni być 
szkoleni i kontrolowani w zakresie etycznego, odpowiedniego podejścia do klienta 
seniora. Konieczne są także określone procedury w zakresie kontaktów z takim 
klientem.

Pracownik banku lub agent ubezpieczeniowy, doradca finansowy itd., oferując 
produkt finansowy seniorowi, kieruje się zazwyczaj wysokością prowizji. Tylko 
niewielka część z tych nieetycznych działań jest ujawniana w postaci skarg konsu-
mentów seniorów kierowanych do Biura Rzecznika Finansowego lub Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W umowach z instytucjami finansowymi 
stosowane są nadal niedozwolone, abuzywne zapisy. Seniorzy bardzo często nie 
czytają umów kredytowych lub ich po prostu nie rozumieją, a w konsekwencji 
składają podpis tam, gdzie im wskaże doradca. Może to również wynikać z faktu, 
że nadal w niektórych przypadkach część umowy jest napisana tzw. małym drukiem 
albo że seniorzy nie rozumieją treści umowy ze względu na niedostateczną wiedzę 
finansową. Nadal stosowana jest praktyka przedłużania umów bez porozumienia 
z klientem, co narusza zbiorowe interesy klientów seniorów. Dane te wskazują 
zarówno na konieczność edukacji finansowej ukierunkowanej na zwiększenie wiedzy 
seniorów w zakresie istotnych dla nich usług finansowych, jak i na bezwzględną 
konieczność wymuszenia na pośrednikach finansowych etycznego podejścia do tej 
grupy klientów. Należy bowiem jednakowo negatywnie ocenić zarówno oszustwa 
dokonywane przez przestępców, jak i misselling ze strony pośredników finanso-
wych, gdyż nosi on znamiona działalności przestępczej o konsekwencjach przy-
puszczalnie porównywalnych lub może poważniejszych niż klasyczne oszustwa. 
Ten obszar problemowy wymaga dokładnych badań mimo niechęci przedstawicieli 
wszystkich grup pośredników finansowych. 

Jak wynika z danych platformy ChronPESEL.pl, osoby w wieku senioralnym 
coraz częściej padają ofiarą oszustów, tracą kontrolę nad swoimi danymi osobo-
wymi, co skutkuje wyłudzonymi na ich nazwiska i dane kredytami i pożyczkami. 
Jak wynika z danych platformy ChronPESEL.pl, kwota, na którą w 2017 r. próbo-
wano dokonać wyłudzeń, sięgnęła nawet 3 mld zł. Przeciętna wartość jednej próby 
wyłudzenia przekraczała 65 tys. zł [eGospodarka.pl 2019]. Ponadto nadal najpopu-
larniejszymi sposobami oszustwa stosowanymi wobec osób starszych są metody „na 
wnuczka” lub „na policjanta”. Przestępcy, wykorzystując socjotechniki i naiwność 
seniorów, niejednokrotnie pozbawiają seniorów oszczędności całego ich życia. 
Z danych udostępnionych przez BIK wynika, że spośród 6,4 mln osób powyżej 
65. roku życia aż 10% doświadczyło prób wyłudzenia. Niestety z roku na rok liczba 
prób wyłudzeń rośnie. Znajomość sposobów zabezpieczenia się przed tego rodzaju 
incydentami stała się zatem koniecznością, a dotychczasowe kampanie billboardowe 
oraz medialne nie przyniosły dostatecznych rezultatów [eGospodarka.pl 2018; Żyj 
bezpiecznie 2018].
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Eksperci przewidują, że ofiarami takiego procederu seniorzy będą padać coraz 
częściej. Do takich wniosków prowadzi obserwacja trendów w zakresie oszustw. 
Według danych Policji przestępcy każdego dnia dokonują prób oszukania osób star-
szych celem wyłudzenia od nich pieniędzy, a wielu oszukanych seniorów nie zgłasza 
się po pomoc do organów ścigania [eGospodarka.pl 2018]. 

Co roku seniorzy w rezultacie wyłudzeń i oszustw tracą miliony złotych. Przy-
kładowo tylko w pierwszej połowie 2018 r. oszukano w całej Polsce 1700 seniorów 
na łączną kwotę 27 mln zł, ale należy pamiętać, że znaczna część przypadków 
wyłudzeń pieniędzy nie jest zgłaszana Policji [Oszustwo 2018]. Dlatego niezbędne 
jest nagłaśnianie problemu i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych 
w mediach najczęściej wybieranych przez seniorów, przy zaangażowaniu instytucji 
publicznych oraz fundacji.

Zorganizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy oszuści wykorzystują różno-
rodne socjotechniki oraz naiwność i ufność seniorów, by pozbawić ich niejedno-
krotnie oszczędności całego życia. Różne firmy sprzedażowe oferujące garnki lub 
sprzęt rehabilitacyjny itp. stosują metody nachalnej sprzedaży ratalnej lub w formie 
akwizycji czy też sprzedaży wiązanej, z wykorzystywaniem nieuczciwych, wpro-
wadzających w błąd reklam i nieuczciwych technik socjotechnicznych skierowa-
nych do osób starszych. Seniorzy najczęściej nie posiadają dostatecznej wiedzy 
ekonomicznej pozwalającej obliczyć rzeczywiste, pełne koszty sprzedaży ratalnej 
i nabywają niepotrzebne towary, których spłata znacznie obciąża ich domowe 
budżety. 

8. Podsumowanie

Szybki wzrost w polskim społeczeństwie udziału osób w wieku 60+ stanowi 
ogromne wyzwanie dla instytucji państwowych i samorządowych, a także dla 
gospodarki, w tym dla instytucji pośrednictwa finansowego. Seniorzy są dużą grupą 
konsumencką, którą coraz bardziej interesują się instytucje finansowe, ponieważ 
jej członkowie mają stałe, regularne dochody, są rzetelnym płatnikami zobowiązań 
finansowych i lojalnymi klientami, a średnie obciążenie kredytami seniora jest jak 
do tej pory w Polsce stosunkowo niskie. 

Do słabych stron pokolenia silver w Polsce, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
finansowe tej grupy, należą m.in.: 

niski przeciętny poziom dochodów, co determinuje niższy popyt na usługi  –
finansowe, a zarazem większą wrażliwość na błędne decyzje finansowe, 
misselling i przestępcze oszustwa finansowe; 
relatywnie niski poziom wiedzy ekonomicznej, w tym dotyczącej rynku usług  –
finansowych, a także skromna wiedza o możliwości doradztwa i interwencji ze 
strony instytucji państwowych i innych;
relatywnie niski poziom wiedzy prawnej w zakresie prawnych możliwości  –
interwencji i postępowań w swoim interesie;
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znaczny poziom wykluczenia cyfrowego, wynikający z niewystarczających  –
kompetencji w zakresie technik informatycznych oraz z barier w dostępie do 
internetu z powodów ekonomicznych,
większa niż w młodszych generacjach podatność na misselling i oszustwa  –
finansowe.

Część ekspertów formułuje opinię, że w przyszłości wzrośnie zdolność polskich 
seniorów do świadomego podejmowania decyzji finansowych i adekwatnego do 
potrzeb i poziomu dochodów wyboru oferty instytucji finansowych. Kolejne roczniki 
seniorów 65+, które zasilą generację silver w Polsce, zostały wyedukowane w okresie 
swojej aktywności zawodowej, kiedy korzystały z produktów finansowych, i będą 
chciały zachować jak najdłużej odpowiednią jakość życia. Tym niemniej wobec 
szybkiego postępu w zakresie technologii informatycznych tempo dezaktualizacji 
wiedzy będzie przypuszczalnie rosnąć. Stąd można się obawiać, że wiedza kolej-
nych roczników seniorów też będzie niewystarczająca, co może generować podobne 
rodzaje ryzyka. Tym bardziej że można się też obawiać relatywnie niższych poziomów 
dochodów przyszłych generacji emerytów (niższych niż obecnie stopy zastąpienia) 
w kontekście zagrożeń dla dotychczasowego kształtu systemu emerytalnego.

Seniorzy stanowią do tej pory niedoceniany segment rynku w Polsce. Stopniowo 
coraz więcej firm i instytucji pośrednictwa finansowego, konstruując swoją ofertę, 
uwzględnia potrzeby i ograniczenia tej grupy konsumentów. Jednakże jesteśmy 
w Polsce dopiero na początku tego pożądanego procesu. Aby ograniczyć wyklu-
czenie finansowe, potrzebne jest podjęcie szeregu działań w zakresie edukacji finan-
sowej seniorów i zwiększenia dostępu do internetu. Polityka senioralna na szczeblu 
państwa oraz samorządów w obszarze edukacji seniorów powinna obejmować 
różne formy edukacji oraz zwiększyć dostępność osób starszych do oferty eduka-
cyjnej. Przykładem dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i aktywizacji seniorów 
są uniwersytety trzeciego wieku (UTW), działające w Polsce ponad 40 lat (w 2018 r. 
funkcjonowało 640 UTW, które łącznie miały ok. 150 tys. słuchaczy, w tym połowa 
z nich była w wieku 60+)[GUS 2018]. Pozytywnym przykładem edukacji finansowej 
jest również realizacja programu finansowanego przez NBP O finansach w biblio-
tece, kierowanego do osób 55+ mieszkających na wsiach i w miastach do 100 tys. 
mieszkańców.

Zarządzanie instytucjami finansowymi respektujące wartości powinno uwzględ-
niać bezpieczeństwo finansowe wyjątkowej grupy klientów, którymi są seniorzy. 
Bezpieczeństwo finansowe każdej grupy klientów, a szczególnie generacji silver, 
jest bowiem istotnym komponentem rozwoju integralnego i solidarności między-
pokoleniowej. Wymaga tego dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego tej grupy społeczeństwa wymaga podej-
ścia systemowego.[RPO 2013] Odpowiednia polityka państwa oraz działania samo-
rządów w wymiarze regionalnym, zwłaszcza lokalnym, oraz organizacji pozarządo-
wych (typu Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej), a także grup wolontariuszy 
w Polsce, powinny być skoordynowane i skierowane na badanie, monitorowanie 
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i zaspokajanie potrzeb, z uwzględnieniem cech specyficznych konsumenta seniora 
oraz ograniczeń pokolenia silver. Kampanie społeczne i programy ekonomiczne adre-
sowane do seniorów wymagają tworzenia określonych warunków odpowiednich dla 
tej grupy społecznej oraz atmosfery solidarności międzypokoleniowej. Niezbędne 
są działania mające na celu zmianę świadomości społecznej, że coraz liczniejszą 
częścią społeczeństwa są ludzie starzy, oraz powszechne zrozumienie zdania „ty też 
będziesz seniorem”, który to proces w Polsce dopiero się rozpoczyna. 

Ochronie seniora – klienta instytucji pośrednictwa finansowego – służą wejście 
w życie ustaw mających na celu zwiększenie roli konsumentów na rynku finan-
sowym oraz tworzenie miękkiego prawa w formie rekomendacji dobrych praktyk 
i zasad etyki odnoszących się do seniorów. Jednocześnie warunkiem orientacji na 
integralny rozwój i praktyczną realizację zasad CSR jest kształtowanie odpowied-
nich postaw etycznych i empatii ze strony pracowników instytucji finansowych 
wobec klientów seniorów. 

Zintegrowane działania ze strony instytucji rządowych, samorządowych oraz insty-
tucji pośrednictwa finansowego powinny doprowadzić do ograniczenia skali wyklu-
czenia finansowego, zwięźle zdefiniowanego przez Komisję Europejską w 2008 r.: 
„Wykluczenie finansowe – proces, w którym obywatele doświadczają problemów 
w dostępie i / lub korzystaniu z produktów i usług finansowych na rynku w zakresie 
odpowiednim do potrzeb oraz umożliwiającym normalne życie w społeczeństwie” 
[Komisja Europejska 2008].

Czy edukacja seniorów – finansowa, prawna i teleinformatyczna – pozwoli 
rozwiązać problemy w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego seniorów, w tym te, 
które wynikają z zagrożenia wykluczeniem finansowym? Niestety nie, gdyż odpo-
wiednia edukacja finansowa jest jedynie warunkiem koniecznym, jednak niewystar-
czającym. Wynika to z rosnącej asymetrii pozycji, informacji i kompetencji między 
seniorami a pośrednikami finansowymi. Bez skoordynowanego działania instytucji 
państwowych, w tym UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, Policji, a także wszyst-
kich rodzajów instytucji finansowych (zarówno nadzorowanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, jak i będących do tej pory poza jej nadzorem), wsparcie 
edukacji finansowej nie wystarczy, aby rozwiązać zagadnienie bezpieczeństwa 
finansowego osób starszych.

Problemami nadal wymagającymi zarówno nadzoru zewnętrznego, jak i działań 
wewnątrzkorporacyjnych są klauzule abuzywne10 oraz nadmiernie agresywne 
systemy motywacyjne w zakresie sprzedaży produktów finansowych, de facto 
doprowadzające do nadużywania zaufania seniorów w stosunku do pośredników 
finansowych i ich agentów sprzedażowych. Dbanie o empatię w relacjach pracow-
ników sektora finansowego i klientów seniorów jest bardzo często niestety tylko 
10 Klauzule abuzywne, nazywane niedozwolonymi postanowieniami umownymi w świetle art. 3851 
kodeksu cywilnego, to postanowienia umowy zawieranej między konsumentem a przedsiębiorcą 
nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, a także rażąco naruszające interesy konsumenta. Rejestr niedozwolonych 
(abuzywnych) klauzul umownych jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.
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korporacyjnym działaniem typu PR, a nie przejawem faktycznej troski o interesy 
starszych klientów. Oczywiście taka ocena może wywołać sprzeciw środowiska 
pośredników finansowych, ale kolejne problemy związane z niektórymi rodzajami 
produktów finansowych wyraźnie pokazują skalę zagrożeń i strat finansowych 
klientów generacji silver.

Edukacja finansowa może pomóc generacji silver w zwiększeniu jej bezpieczeń-
stwa finansowego, ale wyłącznie jako ważny segment kompleksowych działań 
instytucji państwowych i samorządowych oraz pośredników finansowych, podej-
mowanych w interesie tego pokolenia.
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The importance of economic education for the financial 
security of silver generation

Abstract. The aim of the article is to outline the importance of education for the financial 
security of seniors. The author proves the hypothesis that senior consumers, in comparison 
with other consumer groups, is more exposed to the risk of choosing financial products that 
are not suited to their needs, financial embezzlement, misselling and various types of scam 
and fraud. Unfavorable demographic changes in Poland as well as an increase in the share 
of over 60/65 in the population, require such an adaptation of the product offer, customer 
service offer and distribution channels to include this group of customers. The challenges 
posed by an aging population are pointed out, and changes in the standard of living 
of seniors in Poland, including the limitations and needs of senior consumers, are presented. 
Additionally, the specifics of the senior as a client of financial institutions are pointed out. 
The summary presents the strengths and weaknesses of elderly customers. The author 
emphasises importance of financial education for the economic security and indicates the need 
of the holistic approach to that issue by involving the state institutions, local governments 
and the systemic changes within financial institution.

Keywords: silver generation, senior customers of financial institutions, risk, financial 
security of senior customers, financial education.
JEL Codes: D14, I22.
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Streszczenie. Działalność kredytowa banków jest nierozerwalnie związana z ryzykiem, którego 
nie można całkowicie wyeliminować. Banki, dążąc do udoskonalania metod zmierzających 
do ograniczenia ryzyka kredytowego, oprócz procedur związanych z warunkami udzie-
lania kredytów, podejmują także współpracę z zakładami ubezpieczeń, określaną mianem
bancassurance. W artykule dokonano przeglądu oferty kredytowej dziesięciu największych 
banków w Polsce pod kątem powiązania takich produktów kredytowych, jak kredyty gotów-
kowe oraz kredyty hipoteczne, z przeznaczonymi dla nich pakietami ubezpieczeń. Przeanali-
zowano także zakres ubezpieczenia proponowany w ramach oferty bancassurance kierow-
anej do posiadaczy kredytów gotówkowych i hipotecznych przez poszczególne podmioty 
rynku. Przedstawiono również dane dotyczące rynku bancassurance w Polsce, obejmujące 
liczbę i strukturę ubezpieczeń zawieranych w ramach bancassurance od 2009 r.

Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, bancassurance, świadomość ubezpieczeniowa, ubez-
pieczenia powiązane z produktem kredytowym.
Kody JEL: G21, G22, G32, D14, D18.

1. Wstęp

Sensem działalności bankowej jest przede wszystkim pełnienie przez bank funkcji 
pośrednika finansowego w obszarze depozytowo-kredytowym. Mimo że działalność 
kredytowa jest nierozerwalnie związana z ryzykiem, stanowi jeden z podstawo-
wych obszarów funkcjonowania banków komercyjnych. Podmioty te nie chcą z niej 
zrezygnować, dążąc jednocześnie do udoskonalania metod służących ograniczeniu 
ryzyka kredytowego. Jednym ze sposobów jest współpraca banków z zakładami 
ubezpieczeń. W ciągu minionych dwóch dekad w polskiej praktyce gospodarczej 
można zaobserwować coraz bliższą i aktywniejszą współpracę między zakładami 
ubezpieczeniowymi i bankami komercyjnymi. Kooperacja tych dwóch rodzajów 

1 Kontakt z autorką: Elżbieta Ociepa-Kicińska (ORCID: 0000-0002-2879-6923), Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, e-mail: elzbieta.ociepa-kicinska@usz.edu.pl.
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podmiotów umożliwia m.in. oferowanie kredytobiorcom produktów ubezpieczenio-
wych zabezpieczających spłatę kredytu w określonych sytuacjach. Rodzaj i zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zależą przede wszystkim od rodzaju kredytu oraz jego 
przeznaczenia, inaczej bowiem konstruuje się ofertę kredytową dla klientów indy-
widualnych, a inaczej dla przedsiębiorców2. 

Celem artykułu jest analiza produktów oferowanych klientom detalicznym 
w ramach rynku bancassurance w Polsce. W tym celu dokonano przeglądu krajo-
wego rynku produktów bancassurance, co pozwoliło na identyfikację najważniej-
szych podmiotów i rozpoznanie struktury rynku oraz zakresu i warunków ubezpie-
czenia wynikających z konstrukcji oferty produktowej. 

2. Ryzyko kredytowe w bankowości detalicznej

Ryzyko definiuje się jako niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości niekorzyst-
nego zjawiska [Gwizdała 2011, s. 29]. Wśród rodzajów ryzyka bankowego wyróżnia 
się: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko utraty płynności, ryzyko operacyjne, 
ryzyko prawne i ryzyko regulacyjne. Ryzyko kredytowe w praktyce bankowej defi-
niowane jest jako wystąpienie sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaci kredytu 
zgodnie z ustaleniami [Gwizdała 2011, s. 65]. Jest to ryzyko całkowitej lub częściowej 
straty, wynikającej z zaniechania spłaty całej kwoty kredytu lub jego części [Wójciak 
2007, s. 13]. Tym samym jego ziszczenie powoduje ono spadek zysków bądź nawet 
powstanie straty, a w skrajnym przypadku może zaburzyć zdolność banku do regu-
lowania zobowiązań. Ryzyko kredytowe wynika ze zmian w sytuacji finansowej 
kredytobiorcy, które w najgorszym razie mogą doprowadzić do jego niewypłacal-
ności3 [Iwanicz-Drozdowska 2012, s. 17]. W literaturze przedmiotu wskazuje się 
dwie kategorie przyczyn niewypłacalności konsumentów [Wałęga 2013, s. 134]:

1) o charakterze endogenicznym – wynikające ze struktury społeczno-ekonomicznej
gospodarstwa domowego, jego zasobów materialnych oraz zachowań jego 
członków: 
a) proceduralno-systemowe, związane z podstawowymi warunkami i składni-

kami każdej umowy kredytowej (cel, przeznaczenie, kwota i waluta kredy-
tu, długość okresu kredytowania itp.);

b) błędy ludzkie, których wystąpienie nie ma związku ze stosowanymi przez 
bank zasadami, procedurami czy ewentualnymi w nich lukami, lecz są 
one efektem braku konsekwencji w stosowaniu lub skutkiem zaniedbań 
w zakresie ich stosowania;

2 Podział ten znajduje odzwierciedlenie także w strategii banków, które bazują na segmentacji 
klientów. Najczęściej stosowany jest podział klientów na osoby fizyczne (klienci indywidualni) oraz 
klientów biznesowych, a w ramach tych kategorii tworzone są takie segmenty, jak: corporate banking, 
private banking, małe i średnie przedsiębiorstwa czy też bankowość detaliczna, określana także jako 
retail banking lub consumer banking. Sposób konstrukcji oferty kredytowej dla klientów detalicznych 
oraz procedury minimalizacji ryzyka znacznie różnią się od rozwiązań przeznaczonych dla klientów 
biznesowych.
3 Brak spłaty może także wynikać z braku woli jej dokonania.
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2) o charakterze egzogenicznym – będące poza kontrolą kredytobiorcy, wynika-
jące z otoczenia, w którym funkcjonuje [Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2012,
s. 23–29]:
a) koniunkturalno-rynkowe, wynikające ze sprzężenia zwrotnego pomiędzy 

stanem koniunktury a możliwością zaciągania kredytów (np. tendencje 
inflacyjne, zmienność kursów walutowych i stóp procentowych);

b) polityczno-systemowe, związane ze stabilnością lub niestabilnością układów 
polityczno-rządowych czy też podobnych zjawisk w sferze rozwiązań 
legislacyjno-organizacyjnych, dotyczących bezpośrednio gospodarki lub 
sfery działalności banków;

c) społeczno-demograficzne, obejmujące określone zachowania i preferencje 
społeczne w zakresie skłonności do oszczędzania, nadmiernego preferowania 
gotówkowych form rozliczeń pieniężnych, awersji lub nadmiernej skłonności 
do zadłużania się w banku, braku dyscypliny w zakresie wywiązywania się 
z obowiązków spłaty długu, nieufności w kontaktach z bankiem, a także 
wynikające z zagrożeń wywołanych strukturą i zmianami w populacji;

d) techniczne, w których mieszczą się zmiany wynikające z rozwoju technologii 
informatycznej oraz będące ich następstwem innowacje w zakresie 
produktów finansowych;

e) pozostałe determinanty, wśród których wymienia się zdarzenia losowe oraz 
pozostające w sferze oddziaływania siły wyższej, jak katastrofy, klęski 
żywiołowe, awarie, przestępczość, korupcja, a także presja w zakresie norm 
ekologicznych.

Richard Disney, Sarah Bridges i John Gathergood w opracowaniu Drivers
of Over-indebtedness definiują trzy zasadnicze przyczyny nadmiernego zadłużenia 
[Disney, Bridges, Gathergood 2008, s. 27–35]:

1) nieostrożność finansowa członków gospodarstwa domowego – nadmierne 
zaciąganie zobowiązań, brak ubezpieczenia lub niedostateczny poziom 
ubezpieczenia, spłata kredytów długiem;

2) nieoczekiwane zmiany poziomu dochodów gospodarstwa domowego z powodu 
bezrobocia, utraty zdrowia lub rozpadu rodziny (w tym śmierci członka rodziny 
lub rozwodu);

3) szoki makroekonomiczne, wiążące się ze zmianą stóp procentowych, a także 
ze zmianą warunków udzielania kredytów gospodarstwom domowym (np. 
podniesienie wskaźnika LTV). 

Ponieważ każda transakcja kredytowa obarczona jest ryzykiem, w ryzyku kredy-
towym klienta indywidualnego kluczowe znaczenie ma sytuacja finansowa poten-
cjalnego kredytobiorcy, na którą składają się jego dochody, sposób ich uzyskiwania, 
stan majątkowy oraz obciążenia finansowe. 

W teorii przedmiotu podkreśla się, że pierwszorzędnym i najskuteczniejszym 
sposobem ograniczania ryzyka kredytowego jest działanie u źródła, przejawiające się 
rygorystycznie stosowanymi procedurami identyfikacji, pomiaru i akceptacji ryzyka 
[Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2012, s. 115]. W praktyce banki stosują trzy narzę-
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dzia ograniczania ryzyka kredytowego (schemat 1); są to: instrumenty ograniczania 
ryzyka pojedynczego kredytu, instrumenty ograniczania ryzyka łącznego zaangażo-
wania kredytowego banku oraz instrumenty oceny skali ryzyka kredytowego. Wśród 
instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu wyróżnia 
się: badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, ocenę skłonności 
do spłaty kredytu, ograniczenie wysokości kredytu, zabezpieczenie kredytu, wery-
fikację zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu. Na instrumenty ograniczania 
ryzyka łącznego zaangażowania kredytowego banku składają się: dywersyfikacja 
ryzyka, ubezpieczenie się przed ryzykiem, transfer ryzyka oraz przedsięwzięcia 
organizacyjne i kadrowe. Do instrumentów oceny skali ryzyka kredytowego należą: 
współczynnik wypłacalności, segmentacja portfela kredytowego, limity koncentracji 
kredytów oraz wskaźniki akcji kredytowej.

Schemat 1. Instrumenty ograniczania ryzyka kredytowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Gwizdała 2011, s. 71; Iwanicz-Drozdowska 2012, s. 124; 
Kochaniak 2012, s. 245].

Zdolność kredytowa rozumiana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu 
wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Analiza zdolności kredytowej 
stanowi najważniejszy mechanizm ograniczania ryzyka kredytowego na wszystkich 
etapach procesu kredytowego. Forma i zakres tej analizy mogą różnić się w zależ-
ności od polityki kredytowej banku, niemniej bank zawsze uzależnia przyznanie 
kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy [Kijek 2008, s. 33]. Ocena zdol-
ności kredytowej nie jest związana jedynie z wartościowaniem ryzyka, lecz także 
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z wcześniejszym wychwyceniem wszystkich elementów zagrożeń, ich skwantyfiko-
waniem oraz ustaleniem skali możliwej do zaakceptowania przez bank, a niekiedy 
także górnego pułapu zaangażowania w przypadku danego kredytobiorcy [Janasz 
2004, s. 43].

Ocena skłonności do spłaty zadłużenia jest oparta na modelach scoringowych, 
przyporządkowujących wnioskodawcy kredytowemu punkty w zależności od okre-
ślonych cech. Ostateczna liczba punktów przesądza o (pozytywnej lub negatywnej) 
decyzji kredytowej oraz warunkach, na jakich kredyt może być udzielony. Alterna-
tywą dla scoringu są modele statystyczno-matematyczne, w których poszukuje się 
zależności funkcyjnych pomiędzy określonymi charakterystykami a prawdopodo-
bieństwem niewykonania zobowiązania [Kochaniak 2012, s. 245]. Wśród szczegó-
łowych cech istotnych dla ryzyka kredytowego wskazuje się: stan cywilny, miejsce 
zamieszkania, poziom wykształcenia, zawód, aktywność zawodową, stabilność 
zatrudnienia, zamożność. Analiza wskazuje często na znaczną korelację wymienio-
nych cech oraz zdarzeń niepożądanych w postaci defaultu (niewywiązywania się 
z umowy kredytowej) [Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2012, s. 28]. 

Zabezpieczenia spłaty kredytów (osobiste, rzeczowe, finansowe) mają ograni-
czyć potencjalną stratę w razie windykacji kredytu oraz dostosować cenę kredytu 
do podatności na ryzyko transakcji kredytowej. Zadaniem zabezpieczenia jest także 
zwiększenie skłonności klienta do dotrzymania warunków umowy kredytowej, 
wzmocnienie pozycji negocjacyjnej kredytodawcy wobec innych wierzycieli klienta 
lub zarządców majątku w postępowaniu upadłościowym oraz uniemożliwienie prze-
jęcia przedmiotu zabezpieczenia przez innych wierzycieli4. Do zabezpieczeń osobi-
stych zalicza się: poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie wekslowe (awal), 
weksel własny, gwarancję bankową, przelew (cesję) wierzytelności, przejęcie długu, 
przystąpienie do długu oraz ubezpieczenie [Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2012, 
s. 115–124]. 

Ubezpieczenie kredytu może stanowić jedną z głównych form zabezpieczenia 
zwrotu należności w stosunkach cywilnoprawnych, gdyż w praktyce skuteczność tej 
formy zabezpieczenia jest porównywalna z gwarancją bankową. W ramach umowy 
ubezpieczenia instytucja ubezpieczeniowa potwierdza pośrednio wiarygodność 
danego klienta i przejmuje na siebie w określonym stopniu ryzyko związane z udzie-
leniem kredytu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania kredy-
todawcy w przypadku zajścia ściśle określonych zdarzeń zawartych w umowie, 
w których następstwie należności banku z określonego tytułu prawnego nie zostaną 
zaspokojone przez dłużnika, którego dług podlega ubezpieczeniu. Formą zbliżoną 
do ubezpieczenia kredytu jest zabezpieczenie w postaci przelewu na bank wierzy-
telności kredytobiorcy z własnego ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń (cesja 
praw z polisy) [Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2012, s. 124–125]. Tym samym ubez-

4 Wspólną cechą zabezpieczeń osobistych jest pełna odpowiedzialność wobec wierzyciela osoby 
dającej zabezpieczenie całym swoim majątkiem, w związku z czym rzeczywista wartość tego typu 
zabezpieczeń jest zdeterminowana przez kondycję ekonomiczno-finansową tejże osoby (poręczyciela, 
gwaranta, wystawcy weksla, osoby przystępującej do długu).

Produkty bancassurance w bankowości detalicznej w Polsce



58

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

pieczenie kredytu służy realizacji funkcji prewencyjnej, stymulacyjnej i kompen-
sacyjnej, przy czym funkcję kompensacyjną można uznać za najważniejszą, gdyż 
jej realizacja zapewnia pokrycie strat ubezpieczonego kredytodawcy [Czechowska 
2004, s. 285].

3. Definicja i podstawy działania bancassurance

Termin bancassurance został użyty po raz pierwszy w latach 90. ubiegłego 
wieku we Francji, gdzie współpraca banków i zakładów ubezpieczeń rozpoczęła 
się wcześniej niż w innych krajach europejskich. Wówczas posłużono się nim 
w celu nazwania prostej dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez oddziały 
banków. Z czasem pojęcie to ewoluowało i wraz ze wzrostem popularności koope-
racji zakładów ubezpieczeń z bankami zaczęło być używane do opisania wszelkiego 
rodzaju relacji między sektorem bankowym i ubezpieczeniowym [Hoschka 1994, 
s. 1; Ricci 2012, s. 5]. Gwizdała [2018, s. 62] podkreśla, że bancassurance jako 
nowoczesny sposób oferowania usług finansowych jest odzwierciedleniem trendów 
panujących na rynkach finansowych: rosnącej konkurencji, chęci ekspansji, rozsze-
rzenia sieci dystrybucji dzięki wzajemnej sprzedaży usług finansowych, dążenia 
do obniżania kosztów oraz zwiększenia wydajności. Idea bancassurance oparta 
jest na podobieństwach pomiędzy działalnością bankową i ubezpieczeniową, gdyż 
zarówno banki, jak i zakłady ubezpieczeń bazują na prawie wielkich liczb, korzystają 
z ekonomii skali, mają doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu pieniędzmi 
oraz tworzą niezbędne rezerwy. Oba te typy podmiotów kreują płynność finan-
sową i przejmują funkcję rozkładu ryzyka poprzez reasekurację lub refinansowanie 
[Genetay, Molyneux 1998, s. 7–8]. Synergia między działalnością ubezpieczeniową 
i bankową pozwala zakładom ubezpieczeń na obniżenie kosztów pozyskania kolej-
nych klientów, bankom natomiast umożliwia poszerzenie oferty produktowej, co dla 
obu podmiotów przekłada się na wzrost sprzedaży. Ponadto produkty bancassurance
mają na celu zniwelowanie skutków wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, utrud-
niających lub uniemożliwiających spłatę kredytu przez kredytobiorców, tym samym 
wpływają na redukcję ryzyka kredytowego banku. 

Wdrożenie bancassurance jako elementu ograniczania ryzyka kredytowego 
bazuje na szeroko rozumianej współpracy pomiędzy bankiem a towarzystwem ubez-
pieczeń. W praktyce najczęściej zawierane są umowy ubezpieczenia grupowego, 
których warunki oparte są m.in. na analizie sytuacji finansowej banku, jego stabil-
ności, struktury portfela kredytowego, procedur oceny ryzyka oraz historii kredytów 
zagrożonych i straconych. Realizacja sprzedaży ubezpieczeń jako oferty grupowej 
– skierowanej do konkretnie określonej grupy klientów danego banku – pozwala 
na obniżenie kosztów działalności zakładu ubezpieczeń, wynikających z uproszczo-
nych zasad selekcji ryzyka oraz z realizacji procedury zawarcia umowy z klientem 
(ubezpieczonym) przez bank (równocześnie z zawarciem umowy kredytu).
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Podstawę wykonywania działalności agencyjnej przez banki w ramach podpi-
sanych umów z zakładami ubezpieczeń stanowią przepisy prawa bankowego5, 
według których banki oprócz czynności bankowych mogą „świadczyć inne usługi 
finansowe”, a do usług takich można zaliczyć zawieranie umów ubezpieczenio-
wych w cudzym imieniu. Bank występujący w roli pośrednika jako agent ubez-
pieczeniowy podlega m.in. przepisom ustawy o dystrybucji ubezpieczeń6, nie 
istnieje jednak w Polsce odrębna ustawa regulująca zasady funkcjonowania rynku
bancassurance [Florek 2017]. Doświadczenia związane z zasadami współ-
pracy banków z ubezpieczycielami oraz ich efekty, znajdujące odzwierciedlenie 
w faktycznej ochronie klientów, wskazywały na liczne uchybienia7. W celu podnie-
sienia standardów oferowanych produktów w ramach współpracy zakładów ubez-
pieczeń z instytucjami bankowym w marcu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
wprowadziła w życie Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancas-
surance, stanowiącą obecnie podstawę działalności bancassurance. Dokument 
składa się z 21 szczegółowych zaleceń, które regulują sytuacje mogące prowadzić 
do konfliktu interesów8. Rekomendacja U sprawiła, że jeśli bank chce zarabiać na 
sprzedaży ubezpieczeń kredytowych, musi to robić jako formalny pośrednik ubez-
pieczeniowy. Banki zostały także zobligowane do przekazywania kredytobiorcom 
treści umów ubezpieczenia. Klienci mogą wybrać zakład ubezpieczeń, w którym 
chcą kupić polisę, i nie musi to być zakład związany z bankiem [Gadomski 2017] 
(o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zgodny z zakresem określonym przez 
bank). 

Zgodnie z Rekomendacją U produktem definiowanym jako element bancassurance 
jest produkt ubezpieczeniowy oferowany przez bank wyłącznie z instrumentem 
finansowym – nie ma możliwości zakupu w banku produktu ubezpieczeniowego 
identycznego co do formy prawnej, warunków i treści ekonomicznej bez połączo-
nego zakupu instrumentu finansowego. Jest to także instrument finansowy ofero-
wany przez bank zawsze z produktem ubezpieczeniowym, co oznacza, że obydwie 
transakcje są zawarte w tym samym czasie lub w sekwencji, w której każda kolejna 
transakcja wynika z poprzedniej. W ramach bancassurance znajdują się także instru-
menty finansowe, których nie oferuje się łącznie z umową ubezpieczenia, a jedno-
cześnie są ujmowane w bilansie w wyniku sprzedaży produktu ubezpieczeniowego, 
niezależnie od tego czy ujęcie to było rezultatem umowy z zakładem ubezpieczeń 
czy przyjętej praktyki biznesowej [KNF 2014].

5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
6 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2486 z późn. zm.).
7 Szerzej por. [Rzecznik Ubezpieczonych 2007] .
8 Przed wprowadzeniem w życie przedmiotowej rekomendacji banki zawierały na rachunek swoich 
klientów umowę o ubezpieczenie (jako ubezpieczający) i reprezentowały tych klientów wobec zakładu 
ubezpieczeń, z drugiej strony za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych otrzymywały od zakładów 
ubezpieczeń prowizję. Ów konflikt interesów był szczególnie silny, gdy wynagrodzenie ubezpieczającego 
było uzależnione od szkodowości produktu – im produkt był mniej dopasowany do potrzeb klienta 
i generował mniejszą liczbę zgłaszanych szkód, tym wyższe było wynagrodzenie ubezpieczającego.
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4. Rynek bancassurance w Polsce

Każdy z dziesięciu największych banków komercyjnych w Polsce9 oferuje swoim 
klientom detalicznym ubezpieczenia dodawane do produktów kredytowych. Szcze-
gółową analizę powiązań banków z zakładami ubezpieczeń oraz zakresu ubezpieczeń 
w ramach oferty bancassurance dla posiadaczy kredytów gotówkowych i hipotecz-
nych w Polsce w 2019 r. przedstawiono w tabeli 1. Wszystkie banki, z wyjątkiem Citi 
Banku, współpracują z co najmniej dwoma towarzystwami ubezpieczeń, przy czym 
dominują powiązania w ramach jednej grupy kapitałowej. Każdy z banków objętych 
analizą w ofercie kredytów gotówkowego i hipotecznego daje klientom możliwość 
skorzystania z oferty ubezpieczenia lub też obliguje klientów do zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

W przypadku kredytów gotówkowych klient najczęściej może wybrać ofertę 
z pakietem ubezpieczeń lub bez, w praktyce jednak konstrukcja obu tych ofert 
i związane z nią elementy cenowe, takie jak prowizja za udzielenie kredytu czy 
oprocentowanie kredytu, mają stanowić czynnik zachęcający klienta do wyboru 
opcji z ubezpieczeniem (np. przy skorzystaniu z oferty kredytu z ubezpieczeniem 
prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%). Kredyt hipoteczny to produkt długo-
terminowy, związany zazwyczaj z wyższą kwotą zadłużenia niż kredyt gotówkowy, 
gdzie jednym z obligatoryjnych zabezpieczeń jest hipoteka na nieruchomości miesz-
kalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz banku. Tym samym od kredytobiorcy 
wymaga się przedstawienia cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od 
ognia i innych zdarzeń losowych i/lub cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie 
kredytobiorcy wraz ze wskazaniem banku jako jedynego uprawnionego do otrzy-
mania świadczenia ubezpieczeniowego. 

Przegląd oferty ubezpieczeń oferowanych w ramach bancassurance do kredytów 
gotówkowych i hipotecznych zawarty w tabeli 2 pokazuje, że oprócz ubezpieczenia 
na życie klientom proponuje się najczęściej dodatkowo ubezpieczenie na wypadek 
utraty źródła dochodów i szeroko rozumianej utraty zdrowia, szczególnie w następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku (NW). W każdym z banków oferta jest skonstru-
owana nieco inaczej – klienci mogą wybierać rodzaje ryzyk objętych ochroną bądź 
jest ona określona w zależności od ich konkretnej sytuacji życiowej (np. w zależności 
od wieku czy stosunku pracy). Co do zasady ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) 
są tak skonstruowane, aby zapewnić klientom możliwość spłaty kredytu w przy-
padku zaistnienia nagłych, nieprzewidzianych sytuacji pogarszających ich sytuację 
finansową. W przypadku ubezpieczeń majątkowych klientom, oprócz ubezpieczenia 
nieruchomości i ruchomości domowych (wyposażenie domu), oferuje się szeroki 
wachlarz produktów assistance oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
(OC) w życiu prywatnym.

9 Według wartości aktywów za I kwartał 2019 r.
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Tabela 1. Podmioty rynku bankowego* oraz ubezpieczeniowego współpracujące 
w ramach oferty bancassurance przeznaczonej dla posiadaczy kredytów gotówko-
wych i hipotecznych w Polsce w 2019 r.

Bank Zakład ubezpieczeń

PKO Bank Polski S.A. PKO Życie TU S.A.
PKO TU S.A.

Bank Pekao S.A.

TU Allianz Życie Polska S.A.
Sopockie TU ERGO Hestia S.A.
Sopockie TU ERGO Hestia Życie S.A.
PZU S.A.

Santander Bank Polska S.A. Santander Aviva TU S.A. 
Santander Aviva TU na Życie S.A. 

mBank S.A. AXA Życie TU S.A.
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

ING Bank Śląski S.A. Nationale-Nederlanden TU na Życie S.A. 
Aviva TU Ogólnych S.A. 

Bank Millennium S.A.

TU Europa S.A.
TU na Życie Europa S.A.
PZU S.A.
PZU Życie S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

TU na Życie Cardif Polska S.A.
PZU S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Colonnade Insurance Société Anonyme

Alior Bank S.A. PZU S.A.
PZU Życie S.A.

Getin Noble Bank S.A.

TU na Życie Europa S.A.
TU Europa S.A.
Link4 TU S.A.
Open Life TU Życie S.A. 

Bank Handlowy w Warszawie S.A
(Citi Bank) MetLife TU na Życie i Reasekuracji S.A. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych informacji zawartych na stronach 
internetowych poszczególnych banków detalicznych.
* Uwaga: w analizie uwzględniono dziesięć największych banków w Polsce według aktywów za 
I kwartał 2019 r.
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Tabela 2. Zakres ubezpieczenia* w ramach oferty bancassurance przeznaczonej dla 
posiadaczy kredytów gotówkowych i hipotecznych w Polsce w 2019 r.

Bank Kredyt gotówkowy Kredyt hipoteczny

PKO
Bank
Polski
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: utraty 
źródła dochodu, poważnego zachorowania 
i pobytu w szpitalu w następstwie NW 

ubezpieczenie na życie lub na wypadek trwałej i całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej 
w następstwie NW
ubezpieczenie utraty źródła dochodu, inwalidztwa 
w następstwie NW i leczenia szpitalnego 
ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych, rucho-
mości domowych, OC, assistance

Bank
Pekao
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: zgonu 
w następstwie NW, pobytu w szpitalu wskutek 
NW, inwalidztwa polegającego na wystąpieniu 
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, 
utraty dochodu i poważnego zachorowania 

ubezpieczenie na życie, na wypadek: utraty pracy lub 
czasowej niezdolności do pracy, śmierci na skutek NW
ubezpieczenie: nieruchomości, ruchomości, OC w życiu 
prywatnym

Santander 
Bank

Polska
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: pobytu 
w szpitalu, złamania / oparzenia / kalectwa, 
śmierci w następstwie NW, śmierci w następ-
stwie wypadku komunikacyjnego, utraty pracy

ubezpieczenie na życie, na wypadek utraty pracy oraz 
czasowej niezdolności do pracy

mBank
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: utraty 
pracy, poważnego zachorowania oraz pobytu 
w szpitalu 

ubezpieczenie na życie, na wypadek: śmierci w wyniku 
NW, operacji medycznej, utraty pracy, poważnego zacho-
rowania oraz pobytu w szpitalu

ING
Bank
Śląski
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: śmierci 
wskutek NW, czasowej niezdolności do 
pracy, utraty pracy, poważnego zachorowania 
i hospitalizacji

ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń 
losowych, ruchomości domowych od ognia i innych 
zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, 
OC w życiu prywatnym, assistance dom

Bank
Millennium

S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: utraty 
stałego źródła dochodów lub hospitalizacji 
w wyniku wypadku, czasowej niezdolności do 
pracy albo śmierci w wyniku wypadku, całko-
witej niezdolności do pracy albo inwalidztwa 
w wyniku wypadku, poważnego zachorowania

ubezpieczenie na życie, na wypadek: trwałej i całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w wyniku 
NW
ubezpieczenie nieruchomości od ognia i wybranych 
zdarzeń losowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej 
w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi 
ochroną ubezpieczeniową

BNP
Paribas
Bank

Polska S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: zgonu 
w następstwie NW, trwałej i całkowitej 
niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu 
w następstwie NW, poważnego zachorowania

ubezpieczenie na życie, na wypadek: utraty pracy, poważ-
nego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie NW
ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych, rucho-
mości domowych i stałych elementów mieszkania, OC 

Alior
Bank
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: zgonu 
w następstwie NW, niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji będącej następstwem NW

ubezpieczenie budynków i lokali, ruchomości domowych 
i stałych elementów, assistance, OC w życiu prywatnym

Getin
Noble
Bank
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: poważ-
nego zachorowania, utraty źródeł dochodu albo 
złamania w wyniku NW

ubezpieczenie na życie, na wypadek: całkowitej 
niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej 
egzystencji
ubezpieczenie nieruchomości wraz ze stałymi elemen-
tami oraz mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń 
losowych oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku, 
ubezpieczenie od dewastacji, ubezpieczenie szyb, OC, 
assistance

Bank 
Handlowy 

w Warszawie 
S.A.

ubezpieczenie na życie, na wypadek: czasowej 
niezdolności do pracy albo hospitalizacji ubez-
pieczonego na skutek choroby lub NW

wymagana cesja praw z polisy dotyczącej ubezpieczenia 
nieruchomości, ale nie jest wykazana jako element oferty 
w ramach bancassurance

Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych informacji zawartych na stronach 
internetowych poszczególnych banków detalicznych. 
* Uwaga: wymienione w tabeli zakresy ryzyk obejmują wszystkie oferowane opcje, które w praktyce 
są łączone w warianty ochrony według kryteriów określonych przez bank.
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Dane dotyczące rynku bancassurance w Polsce są publikowane przez Polską Izbę 
Ubezpieczeń (PIU) w postaci kwartalnych raportów obejmujących statystyki towa-
rzystw ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów pozostałych ubezpieczeń osobo-
wych i majątkowych (dział II). W analizach tych bancassurance jest definiowany 
jako sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom 
banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracow-
ników banku, call center, internet, pośredników finansowych). W raporcie obejmu-
jącym dane do II kwartału 2019 r. uwzględniono statystyki 22 towarzystw ubezpie-
czeń na życie, pokazujące, że wśród życiowych produktów bancassurance w Polsce 
od 2009 r. dominują te powiązane z produktem bankowym (wykres 1). Największy 
ilościowy udział ubezpieczeń życiowych powiązanych z produktem bankowym 
(obejmujących ubezpieczenie spłaty zadłużenia) odnotowano w 2009 r. (92,6%), 
a w II kwartale 2019 r. stanowiły one 79,7% całej liczby ubezpieczeń pozyska-
nych w kanale bancassurance. Produkty inwestycyjne – w których skład wchodzą 
produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu 
unit-linked, polisolokaty oraz produkty strukturyzowane bez względu na procent 
części ochronnej i inwestycyjnej – stanowiły od 3,9% do 9,2% liczby ubezpieczeń 
pozyskanych w ramach bancassurance w dziale I, kształtując się w II kwartale 
2019 r. na poziomie 6,1%.

Wykres 1. Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych 
w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie w latach 2009–2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PIU 2019].

Zaobserwować można także rosnącą liczbę ubezpieczeń niepowiązanych 
z produktem bankowym, wśród których w raporcie uwzględniono także tzw. 
ubezpieczenia stand alone oraz ubezpieczenia zdrowotne (również te powiązane 
z produktem ubezpieczeniowym). PIU podkreśla, że istotna zmiana proporcji między 
liczbą ubezpieczeń powiązanych i niepowiązanych na koniec III kwartału 2013 r. 
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wynika ze zmiany dotychczasowej klasyfikacji produktów, dokonanej przez jeden 
z raportujących zakładów ubezpieczeń.

Analizując udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozy-
skanych w kanale bancassurance przez zakłady pozostałych ubezpieczeń osobo-
wych i majątkowych (tabela 3), można zaobserwować rosnący udział liczebny ubez-
pieczeń grupy 1 i 2, to jest ubezpieczenia wypadku (w tym wypadku przy pracy 
i choroby zawodowej), który to udział w 2009 r. miał wartość 10%, a w II kwartale 
2019 r. juz 20%. Ubezpieczenia nieruchomości i tzw. ruchomości domowych (grupa 
8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami i grupa 9 – ubezpieczenia 
pozostałych szkód rzeczowych, nieujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7, wywoła-
nych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8) w II kwartale 
2019 r. stanowiły 17% liczby zawartych ubezpieczeń. Największy udział w liczbie 
zawartych przez zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (41% 
w II kwartale 2019 r., 42% w II kwartale 2018 r.) miały ubezpieczenia z grup 14–16, 
raportowane przez PIU jako suma z tych trzech grup (grupa 14 to ubezpieczenia 
kredytu, w tym ogólnej niewypłacalności, kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu 
hipotecznego, kredytu rolniczego; grupa 15 obejmuje gwarancje ubezpieczeniowe; 
grupa 16 zawiera ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych: utraty zatrudnienia, 
utraty zysku, stałych wydatków ogólnych). 

Tabela 3. Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych 
w kanale bancassurance przez zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i mająt-
kowych w latach 2009–2019

Grupy 2009 II kw.
2010

II kw.
2011

II kw.
2012

II kw.
2013

II kw.
2014

II kw.
2015

II kw.
2016

II kw.
2017

II kw.
2018

II kw.
2019

1–2 ubezpieczenia wypadku 
i choroby 10% 10% 11% 10% 14% 11% 15% 16% 19% 20% 20%

3–7 ubezpieczenia casco 
i przedmioty w transporcie… 9% 10% 8% 9% 11% 11% 9% 1% 1% 1% 1%

8–9 ubezpieczenia szkód 
spowodowanych żywiołami 
i pozostałych szkód rzeczowych

16% 19% 20% 18% 29% 26% 25% 22% 18% 19% 17%

10–13 ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 4% 3%

14–16 ubezpieczenia kredytu, 
gwarancji, różnych ryzyk 
finansowych

61% 56% 54% 56% 39% 43% 43% 38% 44% 42% 41%

17 ubezpieczenia ochrony 
prawnej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

18 ubezpieczenia świadczenia 
pomocy na korzyść osób 3% 4% 5% 5% 6% 6% 4% 20% 14% 14% 16%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PIU 2019].
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Na wykresie 2 przedstawiono ogólną liczbę ubezpieczeń działów I i II pozyska-
nych w kanale bancassurance od 2009 r. W tymże roku w ramach działu I zawarto 
10,2 mln umów ubezpieczeń, podczas gdy w dziale II było ich ponad dwukrotnie 
więcej – 20,8 mln.

Wykres 2. Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady 
ubezpieczeń na życie i zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych 
w latach 2009–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PIU 2019].

W pierwszej połowie 2019 r. w dziale I zawarto 6,9 mln umów ubezpieczeń, co 
odpowiadało 23,7% wysokości składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale 
bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie, natomiast 
w dziale II było to 18,3 mln umów ubezpieczeń, co stanowiło 4,8% wysokości 
składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem 
pozostałych zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

5. Podsumowanie

Ryzyko kredytowe jest nierozłącznie związane z działalnością bankową. Szereg 
procedur stosowanych przy udzielaniu kredytów ma na celu wyeliminowanie sytuacji, 
gdy kredyt zostanie udzielony klientowi, który nie będzie go rzetelnie spłacał. Banki 
nie są jednak w stanie całkowicie ograniczyć nagłych zdarzeń w życiu kredytobiorcy, 
mogących znacznie wpłynąć na jego sytuację finansową, a tym samym na możli-
wość terminowej spłaty długu. Są to przede wszystkim takie sytuacje, jak: utrata 
źródła dochodu, śmierć kredytobiorcy lub współkredytobiorcy czy zniszczenie przez 
czynniki zewnętrzne nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania. W przy-
padku zajścia jednego z tego typu zdarzeń konsekwencje ponieść mogą zarówno 
bank, narażony na nieterminową spłatę kredytu, jak i kredytobiorca, który znajdzie 
się wówczas w trudnej sytuacji życiowej, a ponadto nie będzie w stanie regulować 
swoich zobowiązań kredytowych, co w efekcie prowadzi do ich dalszego wzrastania 
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(odsetki karne). Nie można również nie wspomnieć o sytuacji, kiedy umiera kredy-
tobiorca, pozostawiając dług do spłaty swoim spadkobiercom. 

Ubezpieczenia związane z produktami kredytowymi w bankowości detalicznej 
mają na celu złagodzenie skutków nieprzewidzianych zdarzeń. Z jednej strony 
wpływają na sytuację kredytobiorcy lub jego spadkobierców, zapewniając spłatę 
części bądź całości kredytu w ramach roszczenia z tytułu ubezpieczenia. Z drugiej 
strony zabezpieczają interes banku, dla którego kluczowa jest spłata zadłużenia. 
Kooperacja banków i zakładów ubezpieczeń powinna przyczyniać się do konstrukcji 
takich produktów ubezpieczeniowych, które będą stanowiły faktyczną ochronę dla 
kredytobiorców, gdyż tym samym wpływa ona pozytywnie na ograniczenie ryzyka 
kredytowego banku. 

Wyniki analizy rynku bancassurance pokazują, że oferty produktów kredytowych 
powiązane z produktami ubezpieczeniowymi są powszechnie dostępne i stosowane 
w bankach komercyjnych w Polsce. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia 
różnią się między sobą, niemniej najczęściej obejmują zbliżone obszary ryzyka 
dotyczącego kredytobiorców, ograniczając jednocześnie poziom ryzyka kredyto-
wego banku. Dane pochodzące z raportu PIU wskazują, że regularnie od 2009 r. 
liczba umów ubezpieczeń działu II zawieranych w ramach bancassurance zdecydo-
wanie przewyższa liczbę umów ubezpieczeń działu I. Potwierdzają to także staty-
styki dotyczące udziału poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń 
działu II, gdzie od 2009 r. dominują ubezpieczenia grup 14–16, obejmujące m.in. 
ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu hipotecznego. Może to wynikać m.in. z ich 
obligatoryjności przy kredytach hipotecznych. 

Zjawisko to może być efektem poziomu świadomości ubezpieczeniowej Polaków, 
którzy dodatkowe formy zabezpieczenia kredytu w postaci produktów ubezpiecze-
niowych traktują raczej jako zbędny wydatek niż element ochrony. Ogromną rolę 
odgrywają tu pracownicy banków, którzy powinni edukować klientów w tym zakresie 
oraz rzetelnie i w sposób zrozumiały przedstawiać ofertę kredytu z zabezpieczeniem 
w formie ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż znajduje odzwierciedlenie 
w poziomie ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank przede wszystkim w sytu-
acjach związanych z nagłymi zmianami w życiu kredytobiorcy, wpływającymi na 
terminową spłatę rat kredytu.
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Streszczenie. Celem artykułu jest ocena zapotrzebowania na prywatne ubezpieczenie 
opiekuńcze w Polsce. Ze względu na fakt, że produkt ten nie jest obecnie oferowany na 
rynku, zapotrzebowanie to zostało określone za pomocą badania sondażowego, w którym 
respondenci zostali zapytani o zainteresowanie nabyciem takiego produktu. Ponadto 
rozpoznane zostały także powody ewentualnego zainteresowania lub jego braku. Uzyskane 
wyniki pokazały duży potencjał rynkowy ubezpieczenia opiekuńczego w Polsce. Zdecy-
dowana większość respondentów zadeklarowała, że byłaby skłonna nabyć taki produkt, 
a głównymi powodami takiej decyzji byłyby troska o własne bezpieczeństwo finansowe oraz 
chęć zapewnienia sobie opieki wysokiej jakości.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie opiekuńcze, opieka długoterminowa, zapotrzebowanie.
Kody JEL: G220, G290, I190. 

1. Wprowadzenie

Zapewnienie stabilnego i efektywnego systemu finansowania opieki długoter-
minowej to obecnie jedno z fundamentalnych wyzwań stojących przed decyden-
tami politycznymi w krajach doświadczających intensywnego procesu starzenia 
się ludności [Glendinning et al. 2004; Rothgang, Engelke 2009; Colombo, Mercier 
2012]. Wzrost odsetka ludzi starych, a zwłaszcza bardzo starych, zwiększa zapotrze-
bowanie na pielęgnację [Więckowska 2008; Błędowski, Wilmowska-Pietruszyńska 
2009; Szweda-Lewandowska 2014; Łuczak 2015; GUS 2016]. Wynika to z natu-
ralnej cechy podeszłego wieku, jaką jest obniżona sprawność psychofizyczna, która 
ogranicza lub wręcz (w skrajnych przypadkach) uniemożliwia samodzielne wyko-
nywanie rutynowych, codziennych aktywności [Błędowski 2012; Szatur-Jaworska 

1 Kontakt z autorem: Łukasz Jurek (ORCID: 0000-0002-0078-471X), Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, e-mail: lukasz.jurek@ue.wroc.pl.
2 Publikacja powstała w ramach projektu naukowego zatytułowanego Opracowanie i wdrożenie nowego 
produktu ubezpieczeniowego: ubezpieczenia opiekuńczego, który został zrealizowany w partnerstwie 
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa, a sfinansowany ze środków Gminy Wrocław (IV edycja 
programu MOZART).
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2012; GUS 2016]. Dodatkowo różnorakie przeobrażenia społeczno-gospodarcze 
(takie jak nuklearyzacja rodziny, wzrost aktywności zawodowej kobiet, wzrost 
mobilności przestrzennej ludności, zmiana systemu wartości społecznych) ograni-
czają zdolność i / lub skłonność osób bliskich do wywiązywania się z tradycyjnie 
im przypadających obowiązków opiekuńczych wobec starszych członków rodziny, 
co zwiększa skalę korzystania z usług świadczonych odpłatnie przez podmioty 
formalne. 

W Polsce kwestia organizacji i finansowania opieki długoterminowej to problem 
szczególnie drażliwy. Wynika to z braku spójności systemu, który podzielony jest 
na dwa odrębne i nieskoordynowane ze sobą obszary (pomoc społeczna i opieka 
zdrowotna), jak również z deficytu środków finansowych (publicznych i prywat-
nych) przeznaczanych na pomoc osobom niesamodzielnym, które to środki są 
daleko niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z tym przedstawiciele 
świata nauki, działacze społeczni i decydenci polityczni systematycznie wysuwają 
postulaty zmian systemowych i poszukują nowego źródła finansowania opieki 
długoterminowej. Niestety jak na razie nie ma zgodności co do sprawy fundamen-
talnej, a mianowicie kierunku potencjalnych reform. Spośród różnych możliwych 
rozwiązań dominuje opcja wprowadzenia – na wzór niemiecki – społecznego ubez-
pieczenia opiekuńczego (nazywanego również ubezpieczeniem pielęgnacyjnym)3. 

W obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej wydaje się, że szanse na takie 
rozwiązanie są jednak dość nikłe. Wsłuchując się w dyskurs publiczny i publicy-
styczny, można dojść do wniosku, że ma ono więcej przeciwników niż zwolenników. 
Przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że objęcie ryzyka niesamodzielności 
ubezpieczeniem społecznym generowałoby zbyt wiele negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych [Jurek 2009]. Ponadto wyraźnie można wyczuć negatywny stosunek 
społeczeństwa ogólnie do ubezpieczenia społecznego [ZUS, ISP 2016]. Niezależnie 
zatem od zmian, jakie nastąpią w sferze działań publicznych, priorytetem powinno 
być promowanie i rozwijanie prywatnej ochrony ubezpieczeniowej. Taka forma 
zabezpieczenia zawsze będzie potrzebna, bądź to jako doubezpieczenie społeczne, 
które podnosi standard ochrony socjalnej, bądź to jako podstawowa forma zabezpie-
czenia finansowego na wypadek niesamodzielności.

Prywatne ubezpieczenie opiekuńcze to produkt finansowy, który jest dość 
popularny w wielu krajach wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczonych, 
Singapurze, Holandii). W Polsce tymczasem, jak twierdzi B. Więckowska, „rynek 
ubezpieczeń pielęgnacyjnych praktycznie nie istnieje” [Więckowska 2010]. Firmy 
ubezpieczeniowe nie oferują klasycznych ubezpieczeń w zakresie opieki długoter-
minowej, a jedynym produktem dostępnym na rynku jest ubezpieczenie typu assi-
3 Inicjatorem takiego rozwiązania był Zbigniew Religa (minister zdrowia w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego), który 26 marca 2006 r. wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw 
opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej. Po zmianie władzy w 2007 r. koalicja rządowa 
PO-PSL wykazywała ograniczone zainteresowanie tym projektem, jednak grupa parlamentarzystów 
kontynuowała prace. W 2009 r. z inicjatywy senatora Mieczysława Augustyna ukazała się tzw. Zielona 
Księga (Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje), która jednoznacznie 
optowała za wprowadzeniem społecznego ubezpieczenia opiekuńczego w Polsce.
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stance, które sprzedawane jest najczęściej wraz z usługami bankowymi. Stanowi 
to jedynie namiastkę klasycznego ubezpieczenia opiekuńczego, a możliwość jego 
wykorzystania przez osoby starsze jest mocno ograniczona, ze względu na wyłą-
czenie ochrony w przypadku chorób przewlekłych, psychicznych oraz depresji. 
W rezultacie jedna z najbardziej istotnych niepewności finansowych, jaką jest ryzyko 
ponoszenia kosztów opieki długoterminowej, pozostaje w naszym kraju niedosta-
tecznie zabezpieczona. 

Nasuwa się zatem zasadnicze pytanie: Z czego wynika ten brak? Możliwe są dwie 
odpowiedzi. Po pierwsze, problem leży po stronie podaży i związany jest z niewielką 
chęcią czy ograniczoną możliwością działania zakładów ubezpieczeń. Po drugie, 
problem leży po stronie popytu i związany jest z brakiem zainteresowania ze strony 
potencjalnych klientów. W niniejszym artykule zweryfikowana zostanie druga 
z tych ewentualności. Celem badawczym jest ocena zapotrzebowania na prywatne 
ubezpieczenie opiekuńcze w Polsce. Ze względu na to, że nie jest ono oferowane na 
rynku, zapotrzebowanie to zostanie określone poprzez badanie sondażowe, w którym 
respondenci zadeklarują, czy byliby zainteresowani nabyciem takiego produktu. 
Nie mówimy zatem o popycie rzeczywistym, lecz o popycie potencjalnym. Ponadto 
celem jest rozpoznanie powodów, dla których klienci ewentualnie chcieliby zakupić 
ten produkt. Z czego wynika zapotrzebowanie na taką ochronę: czy bardziej z chęci 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego i dostępu do opieki wysokiej 
jakości, czy raczej z chęci uniezależnienia się od państwa i od rodziny? Odpowiedź 
na to pytanie będzie poszukiwana w toku prowadzonych prac badawczych. 

2. Zapotrzebowanie na ubezpieczenie opiekuńcze
w świetle badań literaturowych

W 2007 r. ukazał się raport Eurobarometru, w którym przedstawiono między 
innymi zagadnienia związane z finansowaniem opieki długoterminowej w Unii 
Europejskiej [Eurobarometer 2007]. Jedno z pytań (QA21) brzmiało: „Jeśli był(a)
byś niesamodzielna/y i wymagał(a)byś opieki długoterminowej, to jak myślisz – 
kto za nią zapłaci?”. Respondentom przedstawiono osiem odpowiedzi do wyboru: 
(1) ja sam(a), (2) władza publiczna lub ubezpieczenie społeczne, (3) mój małżonek 
/ partner, (4) wstępni lub zstępni, (5) ubezpieczenie prywatne, (6) inny krewny 
lub znajomy, (7) nikt, (8) nie będę potrzebował(a) opieki, za którą trzeba będzie 
płacić. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że prywatne ubezpie-
czenie jest w Unii Europejskiej produktem niszowym. Zamierza skorzystać z niego 
jedynie 15% Europejczyków. Ten wynik jest jednak mocno zróżnicowany, jeśli 
chodzi o miejsce zamieszkania respondentów. Najczęściej chęć korzystania z ubez-
pieczenia opiekuńczego deklarują mieszkańcy krajów tzw. starej Unii: Holendrzy 
(44%), Francuzi (33%), Duńczycy i Belgowie (28%), Austriacy (25%) i Szwedzi 
(24%). W Polsce odsetek ten wynosi jedynie 7%, co i tak należy uznać za wynik 
dość wysoki, zważywszy na fakt, że póki co ubezpieczenie opiekuńcze nie jest 
oferowane na rynku. Można to traktować zatem jako przejaw tzw. myślenia życze-
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niowego. Respondenci nie byli wszak pytani o to, z jakiego źródła opłacą opiekę, 
lecz o to, w jaki sposób planują (chcieliby) ją opłacić. Oznacza to zatem, że te osoby 
są gotowe wykupić ubezpieczenie i w ten sposób zabezpieczyć się na starość. 

Różnica między poszczególnymi krajami w poziomie korzystania z ubezpieczenia 
opiekuńczego wynika z wielu czynników, w tym przede wszystkim z konstrukcji 
systemu zabezpieczenia społecznego. W tych krajach, gdzie państwo zapewnia 
szeroki zakres ochrony socjalnej (np. kraje skandynawskie), z reguły komercyjne 
ubezpieczenie jest mało popularne [Taleyson 2003, s. 8]. Stosunkowo najczęściej 
jest ono wykorzystywane natomiast tam, gdzie pomoc socjalna państwa odgrywa 
rolę jedynie marginalną, a aktywność publiczna polega na tworzeniu warunków (np. 
poprzez pozytywne stymulowanie popytu i podaży) do rozwoju prywatnego zabez-
pieczenia [Jurek 2016a]. 

Poza konstrukcją systemu zabezpieczenia społecznego istnieje także wiele innych 
czynników, które wpływają na chęć korzystania z ubezpieczenia opiekuńczego. 
Kluczowa wydaje się być świadomość ryzyka niesamodzielności, a także finanso-
wych konsekwencji jego wystąpienia. Symptomatyczna jest opinia M. Pauly’ego, 
że społeczeństwo jest generalnie źle poinformowane na temat zadań państwa opie-
kuńczego. Obywatele wychodzą z błędnego przekonania, że jeśli kiedykolwiek będą 
potrzebowali opieki długoterminowej, to zostanie ona sfinansowana ze środków 
publicznych. W tej sytuacji racjonalnym zachowaniem jest nienabywanie prywat-
nego ubezpieczenia [Pauly 1990]. Ta opinia została potwierdzona przez T. Zhou-
Richtera, M. Browne’a i H. Gründla [2010]. Przeprowadzili oni badanie, w którym 
respondentami były osoby spełniające jednocześnie dwa warunki: po pierwsze, 
miały przynajmniej jednego żyjącego rodzica i, po drugie, ten rodzic nie miał wyku-
pionego prywatnego ubezpieczenia opiekuńczego. Badanie podzielone zostało na 
trzy etapy. W pierwszym zadawano respondentom rozmaite pytania, w tym pytano 
o to, czy chcieliby opłacić prywatne ubezpieczenie opiekuńcze dla swoich rodziców. 
W drugim etapie badania udzielano respondentom obszernych informacji na temat 
aktualnej sytuacji w systemie opieki długoterminowej, przedstawiano im dane staty-
styczne dotyczące prawdopodobieństwa bycia niesamodzielnym, kosztów i czasu 
opieki, a także omówiono kwestię zobowiązań alimentacyjnych dzieci względem 
rodziców. Następnie, w trzecim (ostatnim) etapie badania, zapytano respondentów, 
czy dostarczone im informacje spowodowały zmianę decyzji dotyczącej chęci 
zakupu ubezpieczenia opiekuńczego dla swoich rodziców. W pierwszym etapie 
badania praktycznie cała badana populacja – poza nielicznymi wyjątkami – nie 
wyraziła zainteresowania nabyciem ubezpieczenia, natomiast po otrzymaniu infor-
macji 29,7% (prawie jedna trzecia) respondentów, którzy początkowo nie wyrazili 
chęci zakupu ubezpieczenia, zmieniło swoją decyzję i stwierdziło, że są gotowi taki 
produkt nabyć.

Determinanty oraz struktura popytu na ubezpieczenie opiekuńcze budzi duże zain-
teresowanie badaczy na całym świecie. Analizy przeprowadzone w krajach, gdzie 
ten produkt ma stosunkowo duży udział w finansowaniu opieki długoterminowej, 
prowadzą do wniosku, po pierwsze, że jest on najczęściej nabywany przez osoby 

Zapotrzebowanie na prywatne ubezpieczenie opiekuńcze w Polsce



72

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

z grup osiągających najwyższe dochody. Może to wynikać z tego, że takie osoby 
mają największe możliwości wygospodarowania w budżecie domowym środków 
finansowych na oszczędności i prywatne zabezpieczenie, lecz może być również 
związane ze stosunkowo najwyższym poziomem świadomości ubezpieczeniowej. 
Po drugie, ubezpieczenie tego typu częściej nabywane jest przez osoby pozostające 
w związkach (posiadające rodzinę) niż samotne. Być może – wbrew powszechnym 
opiniom – osoby posiadające rodzinę bardziej obawiają się tego, że na starość będą 
ciężarem dla swoich bliskich, podczas gdy osoby samotne tym się nie przejmują. 
Poza tym zdaniem M. Pauly’ego, głównym motywem skłaniającym do nabycia 
ubezpieczenia opiekuńczego jest chęć ochrony spadku mającego przypaść dzieciom 
[Pauly 1990]. Po trzecie, nie ma zasadniczej różnicy w poziomie wykorzystania 
ubezpieczenia opiekuńczego między kobietami a mężczyznami, choć teoretycznie 
(zgodnie z zasadą negatywnej selekcji) częściej powinno być ono nabywane przez 
kobiety, bowiem ze względu na dłuższe oczekiwane trwanie życia są one bardziej 
obciążone ryzykiem niesamodzielności [Johnson, Uccello 2005; Brown, Finkelstein 
2009].

3. Metoda pozyskiwania danych i charakterystyka próby

Materiał źródłowy wykorzystany w niniejszym artykule pochodzi z badania 
sondażowego, które zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2016 r. 
Celem tego badania było zdiagnozowanie postaw społecznych wobec ryzyka niesa-
modzielności oraz rozpoznanie ewentualnych działań podejmowanych w ramach 
zabezpieczania się przed tym ryzykiem4. Informacje zebrano, wykorzystując metodę 
CATI (computer-assisted telephone interviewing), czyli metodę wywiadów telefo-
nicznych. Zakres terytorialny badania obejmował całą Polskę, a zakres podmiotowy 
stanowiły osoby w wieku od 40 do 69 lat. Ta kategoria wieku została uznana za 
najbardziej odpowiednią z perspektywy postawionego celu badawczego, bowiem 
w tym wieku najwyższa jest zdolność i skłonność do zabezpieczania się na wypadek 
niesamodzielności. Na wcześniejszym etapie życia ludzie zazwyczaj zmagają się 
z innymi (alternatywnymi) wyzwaniami ekonomicznymi (np. zakup nieruchomości 
czy wychowanie potomstwa), na późniejszym zaś ryzyko niesamodzielności jest tak 
duże, że utracona zostaje możliwość skutecznego zabezpieczenia się przed nim.

Próba badawcza liczyła 1026 respondentów. Dobór realizowany był w sposób 
warstwowo-losowy, tak aby struktura próby była zgodna z podziałem administra-
cyjnym kraju (województwa) i z podziałem na miasto/wieś. Operat losowania stano-
wili mieszkańcy Polski, którzy zostali wylosowani spośród abonentów telefonii 
stacjonarnych i komórkowych. Maksymalny błąd pomiaru wyniósł około +/- 3% dla 
p<0,05. Charakterystykę próby ze względu na wybrane cechy społeczno-demogra-
ficzne przedstawiono w tabeli 1.

4 Zbiorcze wyniki tego badania zostały opublikowane w [Jurek 2016b]. Częściowe wyniki zostały 
również opublikowane w [Jurek, Wolańska 2018].
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Tabela 1. Respondenci według wybranych cech społeczno-demograficznych (w %)

Cecha Odsetek

Płeć kobieta 54,5
mężczyzna 45,5

Wiek
40–49 lat 43,1
50–59 lat 35,0
60–69 lat 21,9

Wykształcenie
podstawowe lub niepełne podstawowe 1,1
średnie, zasadnicze zawodowe, policealne 58,9
wyższe 40,0

Miejsce
zamieszkania

wieś 39,7
małe miasto (do 100 tys. mieszkańców) 29,8
duże miasto (pow. 100 tys. mieszkańców) 30,5

Stan cywilny

panna/kawaler 4,8
zamężna/żonaty 78,3
w separacji 1,4
rozwiedziona/y 6,0
wdowa / wdowiec 6,6
w związku partnerskim 2,9

Wielkość
gospodarstwa 

domowego

1 osoba 7,9
2 osoby 29,8
3 osoby 26,4
4 osoby 25,2
5 osób 9,2
6 osób 1,1
7 osób i więcej 0,4

Potomstwo 
(liczba żyjących dzieci 
ogółem: urodzonych, 

adoptowanych)

brak 9,8
jedno 21,6
dwoje 44,5
troje 20,1
czworo i więcej 3,9

Subiektywna ocena
własnej

sytuacji materialnej

starcza mi na wszystko i jeszcze oszczędzam 32,1
starcza mi na wszystko, ale nie oszczędzam 7,2
żyję oszczędnie, dlatego starcza mi na wszystko 45,5
starcza mi tylko na podstawowe wydatki 14,1
nie starcza mi nawet na podstawowe wydatki 1,1

Subiektywna ocena 
własnego

stanu zdrowia

bardzo dobry 25,1
dobry 56,6
średni 15,6
zły 2,1
bardzo zły 0,5

Poziom sprawności 
psychofizycznej

pełna sprawność 88,5
ograniczona sprawność, ale nie wymaga opieki długoterminowej 10,9
ograniczona sprawność i wymagana opieka długoterminowa 0,6

Status zawodowy osoba pracująca 72,4
osoba niepracująca 27,6

Źródło: opracowanie własne.
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4. Zapotrzebowanie na ubezpieczenie opiekuńcze w świetle badań własnych

Osobom biorącym udział w badaniu zadano następujące pytanie: „W niektórych 
krajach (np. we Francji, w Stanach Zjednoczonych) dostępne jest prywatne ubezpie-
czenie opiekuńcze, które klienci mogą wykupić i – w razie konieczności – sfinan-
sować z niego opiekę. Gdyby w Polsce taka usługa była dostępna, to czy był(a)by 
Pan/i zainteresowana/y, żeby ją dla siebie zakupić?”. Respondenci wybierali jeden 
z pięciu wariantów odpowiedzi: (1) zdecydowanie tak, (2) raczej tak, (3) nie wiem, 
nie zastanawiałam/łem się nad tym, (4) raczej nie, (5) zdecydowanie nie. Uzyskane 
wyniki przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Respondenci według zainteresowania zakupem ubezpieczenia 
opiekuńczego

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki mogą się wydawać nieco zaskakujące, zwłaszcza z uwagi na 
ogólnie niską skłonność Polaków do nabywania dobrowolnej ochrony ubezpie-
czeniowej. Tymczasem okazuje się, że chęć indywidualnego zabezpieczenia się na 
wypadek niesamodzielności jest bardzo duża. Zdecydowana większość (prawie dwie 
trzecie) osób biorących udział w badaniu zadeklarowała zainteresowanie zakupem 
ubezpieczenia opiekuńczego, zaś brak takiego zainteresowania wykazał jedynie co 
szesnasty respondent. Trudno jednoznacznie wytłumaczyć, z czego może wynikać aż 
tak duże zainteresowanie. Być może jest to przejaw braku zaufania respondentów do 
instytucji państwa opiekuńczego, czyli braku wiary w to, że w przyszłości opieka nad 
nimi zostanie sfinansowana ze środków publicznych. W tej sytuacji ludzie szukają 
alternatywnych sposobów zabezpieczenia się na czas sędziwej starości. Możliwe 
jest również, że jest to efekt wysokiej świadomości ryzyka, która jest notorycznie 
rozbudzana przez mass media częstymi przekazami na temat procesu starzenia 
się ludności i związanych z tym zagrożeń dla systemu opieki długoterminowej.
Nie można również wykluczyć, że wpływ na to miały pytania wprowadzające 
zadawane podczas wywiadu, które uświadomiły respondentom wagę omawianego 
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problemu i zwiększyły skłonność do zakupu ubezpieczenia5. Dokładne wyjaśnienie 
tego problemu wymaga podjęcia dodatkowych, pogłębionych badań.

W dalszej części badania sprawdzono, z czego wynika skłonność (lub jej brak) 
do zakupu ubezpieczenia opiekuńczego. Respondentów podzielono na dwie grupy. 
Pierwszą (n=680) stanowiły osoby deklarujące zainteresowanie (raczej i zdecy-
dowanie) omawianym produktem. Zostały one zapytane o powody ewentualnego 
zakupu. Drugą grupę (n=63) stanowiły osoby deklarujące brak zainteresowania 
produktem. Zwrócono się do nich z pytaniem o powody niechęci do ewentualnego 
zakupu. Przedstawione zostało im kilka argumentów i do każdego z nich respon-
denci mieli się odnieść odpowiadając „tak” lub „nie”. Uzyskane wyniki przedsta-
wiono na wykresach 2 i 3. 

Wykres 2. Powody ewentualnego zakupu ubezpieczenia opiekuńczego

Źródło: opracowanie własne.

Głównym powodem ewentualnego zakupu ubezpieczenia opiekuńczego byłaby 
chęć zapewnienia sobie dostępu do opieki wysokiej jakości. Dominująca większość 
(ponad trzy czwarte) respondentów, którzy są zainteresowani tym produktem, pozy-
tywnie odniosła się do tego argumentu. Może to świadczyć o dość powszechnych 
obawach, że na starość może nie zostaniemy bez opieki, ale z opieką marnej jakości, 
niedostosowaną do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Najwidoczniej 
respondenci są świadomi deficytu środków finansowych, zarówno prywatnych, jak 
i publicznych, przeznaczanych na opiekę długoterminową. Niedofinansowany system 
jest niewydolny: dostęp do świadczeń jest ograniczony, a jakość usługi substandar-
dowa. W przyszłości sytuacja pod tym względem raczej się nie poprawi. Państwo nie 
będzie w stanie sfinansować należytej opieki dla rosnącej rzeszy niesamodzielnych 
seniorów, a niskie świadczenia emerytalne nie wystarczą na indywidualne pono-
szenie kosztów. W tej sytuacji prywatne ubezpieczenie jawi się jako dobre narzędzie 
finansowania takiej opieki, która spełnia wymagania osób ubezpieczonych.

5 Kwestionariusz wywiadu był rozbudowany. Przed zadaniem analizowanego pytania respondenci 
byli pytani m.in. o ich doświadczenia z opieką długoterminową oraz o różne metody i narzędzia 
finansowania tej opieki. 
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Drugim wskazywanym argumentem jest chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
finansowego. Świadczy to niewątpliwie o dobrze rozwiniętym poczuciu odpowie-
dzialności respondentów. Są oni skłonni dobrowolnie nabyć ochronę, która uchroni 
ich przed koniecznością ponoszenia bardzo wysokich kosztów opieki. Te koszty 
mogą mieć zarówno charakter pieniężny, w postaci opłaty za opiekę formalną, jak 
i niepieniężny, w postaci utraconych korzyści, gdy opieka świadczona jest przez 
osoby bliskie.

Chęć uniezależnienia się, czy to od pomocy rodziny, czy to od pomocy państwa, 
nie była zbyt często wskazywana jako potencjalny powód zakupu ubezpieczenia 
opiekuńczego. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, gdy coraz więk-
szego znaczenia nabierają wartości związane z indywidualizmem i samowystarczal-
nością, argument niezależności będzie częściej wskazywany przez respondentów. 
Tymczasem okazuje się jednak, że jego znaczenie jest co najwyżej marginalne. 
Zdecydowanie najrzadziej natomiast respondenci deklarują, że ich chęć zakupu 
ubezpieczenia byłaby związana z zaufaniem, jakim darzą zakłady ubezpieczeń.

Co się zaś tyczy osób, które nie wyraziły zainteresowania zakupem ubezpieczenia 
opiekuńczego, to w tej grupie wyraźnie dominują dwa argumenty (por. wykres 3). 
Pierwszy to obawa o zbyt wysoką cenę ubezpieczenia opiekuńczego. Respondenci 
uważają, że zapewne nie byliby w stanie ponieść kosztów dodatkowej ochrony. Drugi 
argument to opinia, że opieka powinna być finansowana ze środków publicznych. 
Osoby, które wskazały na ten argument, nie są skłonne zabezpieczać się dodatkowo, 
gdyż w ten sposób niepotrzebnie dublowałyby zadania, które w ich mniemaniu 
pozostają w kompetencjach państwa opiekuńczego. 

Te dwa argumenty wyraźnie ze sobą korespondują. Z jednej strony brak chęci 
do ponoszenia indywidualnych kosztów, z drugiej przeświadczenie, iż koszty te 
powinny być ponoszone przez instytucje publiczne. Najczęściej te dwie opinie idą ze 
sobą w parze. Wypowiadają je osoby reprezentujące charakterystyczny typ świato-
poglądu, bazujący na przekonaniu, iż głównym podmiotem gwarantującym bezpie-
czeństwo socjalne nie jest jednostka, lecz społeczeństwo. Takie osoby zwykle cedują 
odpowiedzialność za własny los na instytucje publiczne. 

Wykres 3. Powody braku zainteresowania ubezpieczeniem opiekuńczym

Źródło: opracowanie własne.
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O ile – co wcześniej zostało już zasygnalizowane – zaufanie do firm ubezpie-
czeniowych bardzo rzadko byłoby powodem ewentualnego zakupu ubezpieczenia 
opiekuńczego, to brak tego zaufania był już dosyć często wskazywany jako powód 
rezygnacji z zakupu. Trzeba przyznać, że takie uzasadnienie negatywnej postawy 
jest zrozumiałe i do pewnego stopnia uzasadnione. Po pierwsze, w Polsce zaufanie 
do zakładów ubezpieczeń ogólnie jest bardzo niskie [Szumlicz 2011]. Po drugie, 
w przypadku ubezpieczenia opiekuńczego czas od momentu nabycia ochrony do 
momentu ewentualnej realizacji ryzyka jest zwykle bardzo długi i wynosi czasami 
kilkadziesiąt lat. Tak długa perspektywa rodzi szereg obaw, że ubezpieczyciele albo 
w ogóle nie wywiążą się ze swoich zobowiązań (bo w tym czasie na przykład zban-
krutują), albo że ochrona okaże się nieskuteczna (bo na przykład inflacja znacznie 
obniży realną wartość świadczeń). 

Pozostałe argumenty, czyli przeświadczenie, że opiekę powinna sfinansować 
rodzina, albo że nie będzie się w przyszłości korzystać z płatnej opieki, albo że koszt 
opieki nie jest na tyle wysoki, aby wykupywać ubezpieczenie, wskazywane były 
tylko sporadycznie i odgrywałyby jedynie marginalną rolę jako powód rezygnacji 
z ewentualnego zakupu ubezpieczenia opiekuńczego.

5. Podsumowanie

Populacja Polski jest jedną z najszybciej starzejących się w Unii Europejskiej. 
Efektem tego jest dynamiczny wzrost liczby osób niesamodzielnych, które wymagają 
opieki długoterminowej. Dotychczas pomoc takim osobom udzielana była w głównej 
mierze przez osoby bliskie, jednakże dokonujące się współcześnie przeobrażenia 
cywilizacyjne prowadzą do erozji tradycyjnych funkcji rodziny i kurczenia się jej 
wydolności opiekuńczej. Członkowie rodziny, którzy nie są już zdolni i / lub skłonni 
do świadczenia opieki, zastępowani są przez podmioty formalne, które działają 
w sposób zawodowy i odpłatny.

Formalizacja opieki pociąga za sobą problem ekonomiczny związany z finanso-
waniem świadczeń. Kto i w jaki sposób powinien ponosić koszty opieki nad osobami 
niesamodzielnymi? W Polsce ten dylemat wciąż nie został jeszcze rozwiązany. Nie 
wiadomo, jaki w przyszłości będzie zakres zabezpieczenia społecznego. Wydaje się 
jednak, że niezależnie od tego, czy opieka długoterminowa będzie finansowana ze 
środków publicznych, czy też nie, każdy obywatel powinien we własnym zakresie 
zabezpieczać się na wypadek niesamodzielności i podnosić w ten sposób standard 
ochrony socjalnej. 

Jednym z narzędzi zabezpieczenia prywatnego jest ubezpieczenie opiekuńcze, 
nazywane także ubezpieczeniem pielęgnacyjnym. Celem tego ubezpieczenia 
jest zwiększenie zdolności jednostek do ponoszenia potencjalnych (przyszłych) 
wydatków na opiekę długoterminową. W odróżnieniu od ubezpieczenia zdrowot-
nego, które pokrywa przede wszystkim koszty leczenia w trakcie choroby, ubezpie-
czenie opiekuńcze pokrywa koszty opieki niemedycznej, polegającej na udzielaniu 
wsparcia przy wykonywaniu rutynowych, codziennych czynności.
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Ogólnie rzecz ujmując, ubezpieczenie opiekuńcze jest produktem niszowym, choć 
są kraje, w których jest ono dość popularne. W Polsce rynek tego produktu prak-
tycznie nie istnieje. Omawiany produkt nie jest dostępny dla potencjalnych klientów, 
mimo że – co zostało wykazane w toku prac badawczych – istnieje duże nań zapo-
trzebowanie. Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że byłaby 
skłonna zakupić ubezpieczenie tego typu. Trudno jednoznacznie wytłumaczyć aż tak 
duże zainteresowanie, zwłaszcza mając na uwadze ogólnie niską skłonność Polaków 
do nabywania dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej i niski poziom zaufania do 
firm ubezpieczeniowych.

Niezależnie od przyczyn dużego zainteresowania ubezpieczeniem opiekuńczym 
pokazuje ono znaczny potencjał rynkowy tego produktu. Wobec takiego stanu rzeczy 
za co najmniej niezrozumiałe należy uznać poczynania zakładów ubezpieczeń, które 
praktycznie zrezygnowały z tego segmentu rynku. Czym podyktowany jest brak 
oferty z ich strony? Można domniemywać, że ograniczenia podażowe związane są 
z konstrukcją ubezpieczenia opiekuńczego, które jest produktem skomplikowanym 
i obarczonym wieloma strukturalnymi niepewnościami [Barr 2010]. Nie można 
również wykluczyć, że ubezpieczyciele z dystansem podchodzą do wyników badań 
sondażowych i zachowują daleko idącą powściągliwość w szacowaniu realnego 
zapotrzebowania. Popyt potencjalny nie zawsze jest bowiem zbieżny z popytem 
rzeczywistym. Po pierwsze, z doświadczenia wiadomo, że deklaracje respondentów 
czasami odbiegają od ich faktycznych opinii i zachowań. Po drugie, zainteresowanie 
klientów może, ale nie musi przerodzić się w akt zakupu. To, czy tak się stanie, zależy 
od jakości oferty, a przede wszystkim od ceny. Nie wiadomo, ile potencjalni klienci 
byliby skłonni zapłacić za omawiane ubezpieczenie. Po skalkulowaniu składki może 
się okazać, że dostępność kosztowa jest jednak zbyt ograniczona. 
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Potential demand for long-term care insurance in Poland
Abstract. Aim of the paper is to assess the need for private long-term care insurance 
(LTCI) in Poland. Currently it is not available on the market, so the demand was determined 
by a survey, in which respondents were asked if they would be interested in purchasing such 
product. As the survey is based solely on respondent’s declarations, only potential demand 
could be assessed, instead of real one. Additionally, the aim is also to recognize the reasons 
of willingness or unwillingness to purchase LTCI. The obtained results show a very high 
demand for LTCI. The vast majority of respondents declared that they would be willing 
to buy such product, and the main reason for this would be the desire to acquire high-quality 
care and ensure own financial security.

Keywords: insurance, long-term care, demand.
JEL Codes: G220, G290, I190.
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Streszczenie. Dobiega końca era otwartych funduszy emerytalnych w polskim systemie 
zabezpieczenia emerytalnego. Tę liczącą sobie 20 lat instytucję czeka likwidacja, a zebrane 
oszczędności zostaną przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne lub powierzone 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn nieu-
danej implementacji drugiego filara opartego na kapitalizacji. Opracowanie ma charakter 
przeglądu literatury dotyczącej reform emerytalnych w Polsce oraz w innych krajach świata. 
Z tych dociekań wynikają dwa główne wnioski. Po pierwsze, koniec otwartych funduszy 
emerytalnych jest rezultatem kryzysu finansowego z lat 2007-2009, który potwierdził 
obawy, że wybrany model emerytalny oparto na mało realistycznych założeniach makroeko-
nomicznych. Po drugie, porażka reformy jest też rezultatem postępującego spadku zaufania 
opinii publicznej do wprowadzanych rozwiązań. Przyczyniła się do tego wadliwa strategia 
promocji obrana przez reformatorów, odwołująca się do narzędzi marketingu, jednocześnie 
zaniedbująca zadanie edukacji emerytalnej. Zasadniczym zaś błędem okazało się przyjęcie 
takiej konstrukcji systemu, w której dba się o realizację celów finansowych, a marginalizuje 
cele społeczne.

Słowa kluczowe: system emerytalny, reformy, zarządzanie procesem, kryzys finansowy, 
zaufanie, otwarte fundusze emerytalne, Polska.
Kody JEL: H55, G23, P36, G01, D72. 

1. Wprowadzenie

Decyzją rządu premiera Mateusza Morawieckiego otwarte fundusze emerytalne 
(OFE) zostaną zlikwidowane. Od 1999 r. stanowiły one główną instytucję drugiego 
filara polskiego systemu emerytalnego. Zgromadzony kapitał zostanie automa-
tycznie przeniesiony na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub – w przypadku 

1 Kontakt z autorem: Krzysztof Kołodziejczyk (ORCID: 0000-0003-3972-4068), Politechnika 
Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. Strzelecka 11, 60-965 
Poznań, e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@put.poznan.pl.
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indywidualnej decyzji członka Funduszu – powierzony Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS)2 [Kostrzewski 2019]. 

Przynajmniej z dwóch ważkich powodów należy podjąć refleksję nad przyczy-
nami niepowodzenia reformy emerytalnej z końca lat 90. minionego wieku. Po 
pierwsze, właściwie wszystkie wyzwania, na które odpowiedzią miała być tamta 
zmiana emerytalna, pozostają wciąż aktualne. Po drugie, poszukiwanie nowego efek-
tywniejszego rozwiązania powinno zostać poprzedzone wyciągnięciem wniosków 
z „lekcji OFE”.

Od samego początku wdrażania trójfilarowego systemu emerytalnego w Polsce, 
różne jego elementy spotykały się z krytyczną oceną środowiska eksperckiego. 
Prawdopodobnie najgłośniej kwestionowano wysokie koszty opłat ponoszone przez 
uczestników [Wieteska 2011; Oręziak 2014, s. 292–296; Niżnik 2016]. Zgłaszano 
wątpliwości dotyczące wydatków na akwizycję i marketing [Kawiński, Stańko 
2009]. Sygnalizowano stosunkowo wysokie koszty okresu przejściowego, związane 
z obniżeniem składki na pierwszy filar [Bielawska 2014, s. 114], i pytano o realność 
finansowania tych obciążeń w oparciu o majątek prywatyzowanych przedsiębiorstw 
państwowych. Ponadto zgłaszano zarzuty względem kampanii informacyjnej pomi-
jającej kwestie ryzyka [Oręziak 2014, s. 292–293]. Przedmiotem krytyki stało się 
także odejście od zasady solidarności międzypokoleniowej i „zdystansowanie się 
państwa wobec obowiązków emerytalnych” [Bartman 2013]. 

Celem tego artykułu jest identyfikacja przyczyn nieudanej implementacji systemu 
kapitałowego opartego na OFE. W niniejszym artykule wyróżniono cztery podsta-
wowe determinanty, które w opinii autora określiły przebieg omawianej reformy 
emerytalnej: 1) warunki początkowe, 2) zarządzanie wieloletnim i złożonym 
procesem przejścia – od wyboru koncepcji po optymalizację wybranego modelu, 
3) wpływ kryzysu finansowego z lat 2007-2009 oraz 4) prymat celów finansowych 
nad celami społecznymi w nowym zabezpieczeniu emerytalnym. Na podstawie 
analizy tych czynników dokonano identyfikacji kluczowych przyczyn załamania się 
omawianej reformy. 

2. Warunki początkowe reformy

Radykalna reforma emerytalna – a taką jest przejście od systemu repartycyjnego 
i zmonopolizowanego przez państwo do systemu opartego na: różnych metodach

2 Opublikowany w lipcu 2019 r. projekt ustawy przewiduje, że decyzję IKE czy ZUS będzie można 
podjąć w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. Koniec OFE oznacza de facto 
likwidację drugiego filara, a więc istotną zmianę architektury systemu. Przymusowa składka emerytalna 
w wysokości 19,52% trafi w całości do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zarządzanego przez 
ZUS, a więc do pierwszego filara. Dodatkowe składki zasilą natomiast dobrowolną część kapitałową, 
wzbogaconą o pracownicze plany kapitałowe (PPK). Tym samym rozbudowie ulegnie trzeci filar 
systemu, który nie jest jednak elementem powszechnego systemu emerytalnego, lecz instytucją 
dodatkowego oszczędzania. W ten sposób lwia część emerytur będzie w przyszłości finansowana 
z pierwszego filara. Znaczącemu osłabieniu ulegnie dywersyfikacja ryzyka, która charakteryzuje raczej 
systemy wielofilarowe.
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finansowania, zdefiniowanej składce, bardziej elastycznym podejściu do kwestii 
przymusu uczestnictwa oraz wielu podmiotach organizujących i zarządzających – 
to wymagające zadanie. Już bowiem na etapie wstępnym, poprzedzającym debaty 
eksperckie czy polityczne na temat możliwych modeli planowanej wielkiej zmiany, 
potencjalni reformatorzy muszą zmierzyć się z pierwszym wyzwaniem, jakim są 
minimalne warunki początkowe (startu) reformy. Ważność tego aspektu podkre-
ślają zwłaszcza publikacje Banku Światowego, a więc instytucji silnie oddziałującej 
w latach 90. XX w., jak również w kolejnej dekadzie na kształt fali przemian emerytal-
nych w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej, inspirowa-
nych przypadkiem radykalnej reformy chilijskiej [Holzmann, Hinz, Dorfman 2008].

Faktycznie, bazując na doświadczeniach z tamtego okresu, jako pierwszy warunek 
udanej reformy strukturalnej zabezpieczenia emerytalnego można wskazać nega-
tywny stosunek opinii publicznej do aktualnego systemu emerytalnego. Im gorsze są 
oceny tegoż, tym bardziej sprzyjające są warunki pozwalające na przeprowadzenie 
zmiany, nawet radykalnej. Taka właśnie zależność zachodziła w początkowym 
okresie transformacji ustrojowej w Polsce, gdy rozpoczęła się między innymi debata 
dotycząca potrzeby – czy raczej konieczności – głębokich zmian w obszarze zabez-
pieczenia emerytalnego. 

Z przeprowadzanych wówczas badań społecznych wynikało wyraźnie, że stary 
system emerytalny nie cieszył się poparciem. Przeciwnie, dało się wyczuć oczeki-
wanie zmiany i chęć budowy czegoś nowego i bardziej obiecującego na przyszłość. 
Liczono zwłaszcza na to, że ewentualne zmiany systemowe zaowocują wyższymi 
świadczeniami3. 

W gruncie rzeczy ówczesny krytyczny stosunek do systemu emerytalnego – choć 
wynikający z zupełnie innych przesłanek – podzielała zdecydowana większość elity 
politycznej i przedstawiciele najbardziej opiniotwórczych kręgów eksperckich. 
Zdawano sobie sprawę, że stary system emerytalny nie stanowił adekwatnej odpo-
wiedzi na nadchodzące wyzwania demograficzne i gospodarcze. Obawiano się przede 
wszystkim negatywnych konsekwencji procesu starzenia się populacji, skutkującego 
pogarszaniem się wskaźników obciążenia demograficznego [Matyjaszczyk 2016]. 
Z kolei najbardziej zagorzali orędownicy gospodarki rynkowej zwracali uwagę na 
pewną anachroniczność starych rozwiązań, w tym niedostosowanie do zmieniają-
cych się realiów ekonomicznych, związanych choćby z rozwojem rynku kapitało-
wego czy też nowymi trendami obserwowanymi na rynku pracy [Mech 1996]. 

Oprócz omówionych wyżej, zdecydowanie korzystnych uwarunkowań społecz-
nych oraz politycznych, głębokiej reformy emerytalnej nie blokowały także uwarun-
kowania instytucjonalno-prawne. Start nowego systemu zabezpieczenia emerytal-
nego, w tym filara kapitałowego, stał się bowiem możliwy dzięki prorynkowym 
reformom gospodarczym, będącym częścią procesu transformacji ustrojowej po 
upadku komunizmu, a w szczególności dzięki prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych i budowie instytucji rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego.
3 Pełniejsze odwołanie do badań dotyczących oceny i oczekiwań opinii publicznej wobec starego 
i nowego systemu znajduje się w dalszej części artykułu, w której zaprezentowano i omówiono tabelę 1.
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3. Zarządzanie procesem do 2007 r.

O ile pogląd, że polski system emerytalny należy zreformować, był niemal 
powszechnie akceptowany, o tyle już wybór modelu, a tym bardziej szczegółowych 
jego rozwiązań, okazał się nieoczywisty. W pierwszych latach transformacji ustro-
jowej zostało więc wypracowanych kilka alternatywnych koncepcji eksperckich, które 
odzwierciedlały znaczące zróżnicowanie podejść [Golinowska 1996; Mazur 1996; 
Nowacki 1996; Topiński, Wiśniewski 1996]. Choć jednak nie udało się wypracować 
kompromisowego rozwiązania eksperckiego, prace nad reformą nabrały nieoczekiwa-
nego przyspieszenia, gdy zostały przeniesione na poziom polityczny. W polskim parla-
mencie relatywnie szybko zawiązała się koalicja gotowa zgodzić się na wariant, który 
został wcześniej wytypowany przez ówczesny rząd, przy czym najważniejszą rolę 
odegrało Ministerstwo Finansów. Względna łatwość porozumienia się w tej sprawie 
głównych w tym czasie stronnictw politycznych była dla obserwatorów sceny poli-
tycznej zaskoczeniem, tym bardziej że wybrany do realizacji model reformy uznawano 
za radykalny. Pojawiły się zarzuty, że zaproponowane zmiany były rezultatem presji 
międzynarodowych instytucji finansowych – przede wszystkim Banku Świato-
wego intensywnie promującego w tamtym okresie model tak zwanego wielofilaro-
wego systemu emerytalnego (ang. multipillar pension system). Te głosy były jednak 
stanowczo odrzucane przez decydentów i nie wzbudziły większego zainteresowania 
opinii publicznej. Temat uwarunkowań politycznych strukturalnych reform emerytal-
nych lat 90., nie tylko w Polsce, stał się ponownie przedmiotem debaty publicznej 
z chwilą opublikowania głośnej książki Orensteina Prywatyzacja emerytur. Transna-
rodowa kampania na rzecz reform zabezpieczenia społecznego, w której autor szeroko 
opisał proces pozyskiwania przez międzynarodowe instytucje poparcia politycznego 
na rzecz reformy z 1999 r. [Orenstein 2013, s. 147–168].

Trzeba podkreślić, że ostateczny wybór modelu wywołał spore kontrowersje 
nie tylko ze względu na przebieg procesu politycznego. Być może nawet większe 
zastrzeżenia wzbudził fakt implementacji rozwiązania, które w opinii przynajmniej 
części ekspertów emerytalnych było niedostosowane do uwarunkowań makroeko-
nomicznych [Golinowska 1996, s. 9]. Miały o tym świadczyć przede wszystkim 
dwie przesłanki. Pierwszą z nich było ustanowienie przymusu przekazywania części 
składki do drugiego filara (kapitałowego) kosztem stosunkowo znaczącego obni-
żenia składki kierowanej do pierwszego filara (repartycyjnego). Ta ambitna próba 
zbudowania systemu opartego na przynajmniej dwóch solidnych podstawach wiązała 
się jednak z jednoczesną akceptacją relatywnie bardzo wysokich kosztów przejścia. 
Wynikały one z konieczności dofinansowania systemu repartycyjnego w związku 
z luką powstałą w rezultacie przekazania znaczącej części składki do OFE. Drugą 
przesłankę, zresztą ściśle powiązaną z pierwszą, stanowiły najpierw przecena możli-
wości finansowania okresu przejściowego z majątku prywatyzowanych przedsię-
biorstw państwowych4, a następnie faktyczny brak decyzji politycznych o przezna-

4 W praktyce wpływy z prywatyzacji okazały się zbyt niskie. W latach 1999–2012 tylko w 47% 
zrefundowały przekazanie składek do OFE – por. [Dybał 2014]. 
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czeniu określonej części powyższego majątku na cele związane z finansowaniem 
reformy emerytalnej.

Kolejnym istotnym aspektem tamtej zmiany, wynikającym z wprowadzenia 
drugiego filara kapitałowego, zarządzanego przez podmioty wywodzące się z sektora 
prywatnego, okazały się opłaty ponoszone przez uczestników systemu. Także w tym 
obszarze projektowania nowego systemu przyjęto założenia raczej optymistyczne 
aniżeli realistyczne. Przyszłym beneficjentom przedstawiano przede wszystkim 
perspektywę okazałych stóp zwrotu, jaką miały niemal gwarantować – co najmniej 
w długim okresie – inwestycje na rynku kapitałowym. Zaniedbano natomiast drugą 
stronę medalu, czyli działania ukierunkowane na efektywne zmniejszanie kosztów 
uczestnictwa w systemie oraz informowanie o ryzyku związanym z inwestycjami 
OFE [Mueller 2003]. Regulacje prawne, zwłaszcza obowiązujące w pierwszych 
latach funkcjonowania nowego systemu, umożliwiły PTE pobieranie relatywnie 
wysokich opłat [Stolarek 2005; Wieteska 2011; Miszczyńska 2015; Niżnik 2016]. 
Ich poziom nie znajdował uzasadnienia, ponieważ podmioty zarządzające OFE 
inwestowały w przeważającej części w obligacje skarbowe [Jakubowski 2017]. 

Nowy system emerytalny stał się przedmiotem niezwykle intensywnej kampanii 
promocyjnej. Z jednej strony na udanym starcie reformy zależało władzom 
państwowym, z drugiej strony o pieniądze klientów zaczęły konkurować PTE. 
O ile strategie promocyjne PTE podporządkowano realizacji wymiernego i w pełni 
uzasadnionego celu, jakim było pozyskanie jak największej liczby uczestników 
opłacających jak najwyższe składki, o tyle cele działań informacyjnych państwa nie 
zostały należycie przemyślane i określone. Kardynalnym błędem było skupienie się 
na promowaniu nowego systemu i jednocześnie pominięcie edukacji emerytalnej5. 
Zachęcano, by zapisywać się do OFE, lecz nie wyjaśniano punkt po punkcie, w jaki 
sposób działają nowe rozwiązania emerytalne. Przekonywano o atrakcyjności filara 
kapitałowego, ale nie tłumaczono, że inwestycje na giełdzie czasami przynoszą 
zyski, ale mogą też zakończyć się stratami. Niestety w praktyce dla wielu opła-
cających składki w OFE zderzenie wirtualnych oczekiwań z realnymi wynikami 
inwestycyjnymi wypadało często rozczarowująco, co następnie przekładało się 
na postępujący spadek zaufania do systemu. Wykazały to znakomicie na przykład 
analizy Centrum Badania Opinii Społecznej, w których w kolejnych latach pytano 
ankietowanych o oczekiwaną wysokość świadczeń z nowego systemu. Krótko przed 
wprowadzeniem reformy zdecydowanie przeważała nadzieja na wzrost świadczeń, 
ale zaledwie dwa lata później liczba odpowiedzi pozytywnych zrównała się z liczbą 
odpowiedzi negatywnych. W kolejnych latach nastroje ulegały dalszemu pogor-
szeniu (tabela 1). 

Pogarszający się odbiór społeczny nowych instytucji emerytalnych pogłębiały 
zaniechania, wątpliwości lub brak konsekwencji w sferze regulacyjnej. Przykładem 
spóźnionych działań były uregulowania fazy wypłat z nowego systemu, które przyjęto 
dopiero po kilkunastu latach od rozpoczęcia reformy [Rutecka 2012; Denisiuk 2014]. 
5 Świadomość emerytalna Polaków pozostaje od lat na niskim poziomie; por. [Czapiński, Góra 2016; 
Leśna-Wierszołowicz 2017]. 

Przyczyny likwidacji systemu otwartych funduszy emerytalnych



86

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

Z kolei kontrowersje wzbudzały choćby rozstrzygnięcia dotyczące limitów inwe-
stycyjnych dla OFE, które miały sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi polskiego 
rynku kapitałowego, a skutkowały raczej strategiami inwestycyjnymi bazującymi na 
zakupie krajowych obligacji skarbowych. Natomiast brak konsekwencji uwidocznił 
się w podejściu do kwestii zakresu podmiotowego nowego systemu czy też wyso-
kości ustawowego wieku emerytalnego.

Tabela 1. Wysokość przyszłych emerytur względem zarobków w opinii 
społeczeństwa

Jak Pan(i) sądzi, czy w przyszłości, np. za 15 lat,
wysokość emerytury w stosunku do zarobków będzie:

Rok badania

1998 2000 2008 2010 2012

mniejsza niż obecnie 8 21 46 48 45

podobna jak obecnie 26 30 22 21 26

większa niż obecnie 37 20 15 11 11

trudno powiedzieć 30 29 17 20 18

Źródło: [CBOS 2012, s. 10].

Eksperci emerytalni postulowali, aby przejście do nowego systemu było należycie 
monitorowane. Zaproponowano stworzenie instytucji aktuariusza krajowego – odpo-
wiedzialnego między innymi za nadzorowanie długookresowej stabilności całego 
systemu emerytalnego oraz informowanie, w jaki sposób proponowane w systemie 
rozwiązania wpływają zarówno na stan systemu emerytalnego, jak i sytuację jego 
uczestników [Chłoń-Domińczak et al. 2013]. Propozycja ta nie doczekała się jednak 
realizacji, choć zapewne wdrożenie tej instytucji byłoby krokiem umożliwiającym 
optymalizację funkcjonujących rozwiązań. Wydaje się, że brak instytucji aktuariusza 
krajowego skutkował reaktywnym, a nawet spóźnionym wprowadzaniem koniecz-
nych dostosowań w systemie. Przykładem takiego działania było przede wszystkim 
zaniechanie wprowadzenia zapowiadanej wielofunduszowości, chroniącej star-
szych uczestników przed nadmiernym ryzykiem inwestycyjnym [Jakubowski 2014, 
s. 697–708]. Zamiast tego uruchomiono instytucję tak zwanego suwaka bezpieczeń-
stwa, którą wprowadzono w życie dopiero w reakcji na gwałtowne spadki giełdowe 
spowodowane wybuchem kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, przy 
czym stało się to już po zakończeniu kryzysu, bo w 2014 r. 

Można zauważyć, że pomimo zdiagnozowania szeregu istotnych słabości procesu 
zarządzania reformą i nowym systemem emerytalnym początkowo niewiele wska-
zywało na to, by zmiana miała wkrótce stanąć pod znakiem zapytania. Wynikało to 
przede wszystkim z relatywnie korzystnych uwarunkowań makroekonomicznych. 
Kluczowe znaczenie miały utrzymujący się wzrost PKB polskiej gospodarki, a także 
hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie utrzymująca się w latach 
2003–2007.
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4. Kryzys finansowy z lat 2007-2009

W sierpniu 2007 r. rozpoczął się kryzys finansowy, który w największym stopniu 
uderzył w gospodarki Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Polska oparła 
się recesji, choć dotknęło ją istotne spowolnienie wzrostu gospodarczego [Holzer 
2009; Małecki 2009]. O ile gospodarka utrzymała się „nad kreską”, o tyle rynek 
giełdowy spotkały porównywalne do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 
spadki indeksów. WIG, a więc najszerszy z indeksów, od wybuchu kryzysu do lutego 
2009 r. obniżył swoją wartość o około dwie trzecie. Rzecz jasna był to potężny cios 
dla inwestorów giełdowych, w tym oczywiście dla PTE. Wartość aktywów emery-
talnych zgromadzonych w OFE znacząco się obniżyła6. Co gorsza, straty, które 
zostały poniesione w tym okresie, nie zostały odrobione w paru kolejnych latach. 
Uczestnicy systemu przekonali się gremialnie, że gromadzenie kapitału emerytal-
nego w OFE wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Była to cenna, aczkolwiek bardzo 
kosztowna lekcja dla przyszłych emerytów. Ich świadomość zasad obowiązujących 
w zreformowanym systemie emerytalnym zapewne zdecydowanie wzrosła, niestety 
kosztem pogłębienia spadku zaufania do rozwiązań kapitałowych.

Z punktu widzenia trwałości nowego polskiego systemu emerytalnego co najmniej 
równie ważną determinantą okazało się wspomniane wcześniej spowolnienie wzrostu 
gospodarczego. Nowy system zabezpieczenia emerytalnego zamienił bowiem 
„ukryte” zobowiązania systemu repartycyjnego (dług implicite) na zobowiązania 
„jawne” (dług explicite). Wysokość tych ostatnich określiły prawa nabyte przez 
uczestników systemu repartycyjnego. W sytuacji przeniesienia znaczącej części 
obowiązkowej składki do systemu kapitałowego problemem stało się finansowanie 
świadczeń ze starego systemu, czyli tak zwanych kosztów przejścia7. 

W praktyce funkcjonowania nowego systemu odpływ składki do drugiego filara 
w latach 1999–2010 osiągnął maksymalnie 1,6% PKB [Bielawska 2013, s. 139]. 
Ten poziom okazał się relatywnie wysoki z uwagi na ówczesną sytuację fiskalną 
Polski (tabela 2). W tym okresie sytuację określały bowiem narastająca nierówno-
waga budżetowa oraz zwiększający się dług publiczny. Na tym tle lepiej kształto-
wała się stopa wzrostu PKB, z wyjątkiem lat 2001–2002 oraz 2009 r.

Założenia reformy przewidywały, że koszty przejścia w ciągu przynajmniej kilku 
kolejnych lat zostaną pokryte z wpływów z prywatyzacji przedsiębiorstw [Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego 1997, s. 104]. 
W praktyce wpływy te wystarczyły na finansowanie dwóch pierwszych lat reformy, 
a w następnych latach większość z tych środków przeznaczono na finansowanie 
innych zadań budżetu państwa. W efekcie koszty przejścia były w coraz większym 
stopniu finansowane poprzez zaciąganie nowych długów, a tym samym zwiększanie 
zadłużenia państwa [Bielawska 2013, s. 141].

6 Obszerniejszą analizę oddziaływania tamtego kryzysu na systemy emerytalne i sytuację ich 
uczestników zawiera artykuł Szczepańskiego [2012].
7 Koszty okresu przejścia mogą być finansowane dzięki trzem źródłom: podatkowym i niepodatkowym 
wpływom budżetowym (np. z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych), oszczędnościom 
w istniejącym systemie repartycyjnym oraz dzięki zwiększaniu długu publicznego państwa.
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Tabela 2. Koszty przejścia na tle sytuacji fiskalnej Polski w latach 1999–2010 
(w %)

Rok Dynamika
PKB (%)

Dług publiczny
(% PKB)

Deficyt / nadwyżka
budżetowa (% PKB)

Składki do drugiego
filara (% PKB)

1999 4,5 39,6 -2,3 0,3

2000 4,3 36,8 -3,0 1,0

2001 1,2 37,6 -5,3 1,1

2002 1,4 42,2 -5,0 1,2

2003 3,9 47,1 -6,2 1,2

2004 5,3 45,7 -5,4 1,1

2005 3,6 47,1 -4,1 1,3

2006 6,2 47,7 -3,6 1,4

2007 6,8 45,0 -1,9 1,4

2008 5,1 47,1 -3,7 1,6

2009 1,6 50,9 -7,4 1,6

2010 3,9 54,8 -7,9 1,6

Źródło: [Bielawska 2013, s. 139–141] na podstawie danych Eurostatu oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego.

W związku z akcesją do Unii Europejskiej reformatorzy stanęli także w obliczu 
wymogu spełnienia kryterium z Maastricht, dotyczącego 3% deficytu budżetowego. 
Trudna sytuacja fiskalna po 2004 r. doprowadziła ostatecznie do objęcia Polski od 
2009 r. tak zwaną procedurą nadmiernego deficytu. 

W obliczu presji fiskalnej zwiększającej ryzyko istotnego wzrostu zadłużenia 
państwa w relacji do PKB, co z kolei wiązałoby się z koniecznością wszczęcia kosz-
townych politycznie procedur ostrożnościowych i sanacyjnych [Sejm RP 2009], 
większość rządząca w Polsce zainicjowała „reformę reformy” (ang. re-reform). 
Rząd premiera Donalda Tuska zdecydował się na dokonanie zmiany w architekturze 
systemu emerytalnego. Dostosowania dotyczyły zwłaszcza drugiego filara. Pierwszą 
ze zmian było zmniejszenie części składki przekazywanej do OFE z 7,3% do 2,3% 
podstawy wymiaru. Równocześnie w ZUS powstały w ramach kont ubezpieczo-
nych subkonta, na które trafiła pozostała część składki dotychczas przekazywanej do 
filara kapitałowego. Druga ze zmian zniosła przymus opłacania składki, która była 
przekazywana do  OFE. Rozwiązaniem tym objęto zarówno wchodzących na rynek 
pracy nowych pracowników, jak i dotychczasowych uczestników systemu8.

8 Szersze omówienie zmian realizowanych w latach 2011–2014 znajduje się w artykułach [Rutecka 
2014] oraz [Ciak, Kołosowska 2015]. 
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Stosunkowo rozległe reformy emerytalne wprowadziły w tym czasie także inne 
kraje europejskie, jak i państwa Ameryki Łacińskiej [Żukowski 2013; Kołodziej-
czyk 2019]. Międzynarodowa Organizacja Pracy oszacowała, że z 30 krajów, które 
w latach 1981–2014 prywatyzowały systemy emerytalne, aż 18 zdecydowało się 
następnie na odwrót od tej polityki [Ortiz et al. 2018]. 

5. Prymat celów finansowych nad celami społecznymi

Jak wynika z powyższych analiz, w procesie implementacji nowego systemu emery-
talnego w Polsce popełniono wiele błędów. W rezultacie początkowo pozytywne 
nastawienie opinii publicznej ulegało stopniowej i systematycznej erozji. Problemy 
uwypuklił i znacząco pogłębił kryzys finansowy z lat 2007-2009. Czy jednak można 
było zapobiec spadkowi poparcia dla reformy strukturalnej w sytuacji, gdyby udało się 
uniknąć szeregu złych wyborów oraz niedociągnięć czy też wspomnianego kryzysu? 
Czy OFE cieszyłyby się wówczas w kolejnych dekadach niesłabnącym uznaniem co 
najmniej większości swoich klientów, a jednocześnie uczestników nowego systemu? 
Otóż doświadczenia nie tylko polskiej reformy emerytalnej, lecz także co najmniej 
kilku innych krajów wdrażających model emerytalny odwołujący się do przypadku 
pionierskiej reformy chilijskiej, podpowiadają odmienną hipotezę. Elementem prze-
sądzającym o porażce modelu okazało się przyznanie wyraźnego priorytetu celom 
finansowym systemu emerytalnego. W wywiadzie dla „Gazety Prawnej” współautor 
reformy emerytalnej z 1999 r. prof. Marek Góra wyraził w następujący sposób cel 
tamtej zmiany: „Celem było zatrzymanie rosnących kosztów finansowania emerytur, 
z czym mieliśmy do czynienia w poprzednim systemie, a tym samym zmniejszenie 
zagrożenia dla dochodów pokolenia pracującego, ponoszącego te koszty. Siłą rzeczy 
jeśli rosną wydatki na system emerytalny, to mniej zostaje na zapłacenie ludziom za 
pracę… Chcieliśmy zbudować system, który będzie narzędziem alokacji dochodów 
w cyklu życia – system wypłaca mi na starość tyle, ile do niego wpłaciłem w okresie 
aktywności. A narzędzia takie jak OFE powodowały, że było to bardziej zrozumiałe 
dla ludzi, pozwalało na dywersyfikację długookresowego ryzyka, a na dodatek 
wspomagały rozwój warszawskiej giełdy, która dla funkcjonowania gospodarki ma 
istotne znaczenie” [Jóźwik 2016].

Jednak to położenie akcentu na aspekty finansowe odbyło się przy jednoczesnej 
marginalizacji celów społecznych systemu emerytalnego, takich jak adekwatność 
świadczeń czy redystrybucyjność. 

Jedną z najważniejszych cech reformy z 1999 r. była zmiana sposobu określania 
świadczeń emerytalnych – system o zdefiniowanym świadczeniu został zastąpiony 
przez system zdefiniowanej składki, który działa zgodnie z zasadą „ile wpłacisz 
składek, tyle dostaniesz emerytury”. Przyjęcie nowej formuły dotkliwie pomniejszyło 
oczekiwaną stopę zastąpienia dla przeciętnego uczestnika polskiego systemu emery-
talnego. Według wyliczeń OECD zmniejszyła się ona aż o 37% [Jarrett 2011, s. 11]. 
Oprócz znaczącego spadku przeciętnej stopy zastąpienia wynagrodzenia emery-
turą doszło równocześnie do odejścia od zasady solidaryzmu. W rezultacie reforma 
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obniżyła w największym stopniu emerytury osób mało zarabiających, w mniejszym 
zakresie ograniczyła świadczenia osób o średnich zarobkach, a przyniosła nawet 
wzrost stopy zastąpienia dla zarabiających znacznie powyżej średniej (tabela 3). 

Tabela 3. Stopy zastąpienia brutto w wybranych krajach OECD przed i po reformie 
z 1999 r. (w %)

Kraj

Stopy zastąpienia brutto

Przed reformą z 1999 r. Po reformie z 1999 r.

0,5x 1,0x 2,0x 0,5x 1,0x 2,0x

Australia 46,2 23,1 15,4 67,0 41,6 33,1

Austria 90,0 90,0 85,9 80,1 80,1 76,4

Belgia 54,8 40,4 31,4 58,1 42,0 32,5

Czechy 72,1 45,0 32,9 79,2 49,7 36,4

Finlandia 69,9 66,2 65,2 66,5 56,2 56,2

Niemcy 64,7 64,7 58,4 43,0 43,0 42,6

Węgry 69,9 57,7 53,6 76,9 76,9 76,9 

Włochy 90,0 90,0 90,0 67,9 67,9 67,9 

Meksyk 72,5 72,5 72,5 55,3 36,1 34,5

Polska 81,2 62,9 56,8 61,2 61,2 61,2 

Słowacja 65,0 58,9 39,3 56,4 56,4 56,4 

Szwecja 82,5 78,6 76,5 76,6 61,5 75,6

Wielka Brytania 41,1 29,7 20,6 51,0 30,8 21,3

Źródło: [Jarrett 2011]; por. zaktualizowane szacunki oczekiwanych stóp zastąpienia w [OECD 2017].
Uwaga: Poszczególne kolumny tabeli ukazują stopy zastąpienia uczestników systemu w powiązaniu 
z wysokością ich zarobków. Dotyczą osób uzyskujących kolejno: połowę przeciętnego wynagrodzenia, 
średnie wynagrodzenie oraz dwukrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Co gorsza, także ustawowa gwarancja emerytury minimalnej raczej nie sprawdzi 
się jako instrument skutecznie ograniczający ryzyko istotnego wzrostu ubóstwa 
wśród osób starszych [Hagemajer 2018, s. 20–21]. Być może rozwiązaniem będzie 
dopiero wprowadzenie – podobnie jak w Chile – nieskładkowego filara zerowego, 
zapewniającego minimalny dochód chroniący przed ubóstwem [Barr, Diamond 2016, 
s. 5]. Jak jednak zauważa Szczepański, w tym celu niezbędne będzie wprowadzenie 
istotnych zmian dostosowujących poziom ochrony przed ubóstwem osób starszych 
do standardów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej [Szczepański 2015].

6. Podsumowanie

Otwarte fundusze emerytalne nie przetrwały próby czasu. Do ich zamknięcia nie 
przyczyniły się warunki początkowe. U progu reformy emerytalnej istniała raczej 
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powszechna zgoda co do konieczności głębokiej zmiany starego systemu, a odpo-
wiedni start OFE zapewniły inne reformy systemowe będące częścią procesu trans-
formacji polskiej gospodarki. O porażce nie zdecydowały także błędne wybory 
podjęte w procesie zarządzania zmianą emerytalną do 2007 r. Kontynuację reformy 
w tym okresie gwarantowały: względnie korzystna sytuacja gospodarcza kraju, 
dobra koniunktura na rynku giełdowym oraz wyraźny spadek społecznego zainte-
resowania reformą. 

Początkiem końca nowego systemu okazał się wybuch kryzysu finansowego 
z lat 2007-2009 a następnie poważne spowolnienie wzrostu polskiego PKB. Pod 
presją czynników ekonomicznych i fiskalnych rząd został zmuszony do rozpoczęcia 
zmian, które uruchomiły – jak się później okazało – likwidację drugiego filara. 
Na nowo wywiązała się debata publiczna dotycząca systemu emerytalnego, lecz 
także zaufania do systemu. Znaczną część opinii publicznej zbulwersowała przede 
wszystkim decyzja władz o przejęciu przez ZUS aktywów OFE o wartości ponad 
150 mld zł, które następnie zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa, w celu 
ich umorzenia (obligacje skarbowe), oraz do Funduszu Rezerwy Demograficznej 
i funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak zazna-
czyć, że utrata zaufania publicznego była wieloletnim i systematycznym procesem, 
na który wpłynęły wcześniejsze błędy reformatorów, jak na przykład niewłaściwa 
strategia informowania i promowania nowych rozwiązań. 

W przekonaniu autora ostatnią z głównych przyczyn, która przesądziła o niepowo-
dzeniu reformy, był wybór jej celów. Zdecydowano, że najważniejsze jest zapew-
nienie systemowi stabilności finansowej. Znacznie mniej uwagi poświęcono proble-
mowi wysokości świadczeń z nowego systemu, które powinny co najmniej uchronić 
osoby starsze przez ubóstwem. Do dziś nie przesądzono, jak zrealizować to zadanie 
w polskim systemie emerytalnym, aczkolwiek podejmowane są stosowne próby 
[Pacud 2019], a także analizowane doświadczenia innych krajów [Chybalski 2019].
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Reasons for withdrawing
the system of Polishopen pension funds

Abstract. The era of Open Pension Funds is coming to an end in the Polish old-age security 
system. This twenty-year-old institution will soon be closed and the collected savings 
will be transferred to Individual Retirement Accounts or entrusted to the Social Insurance 
Institution. The purpose of the article is to identify the reasons for the failed implementation 
of the mandatory fully funded pillar. The study is mainly based on scientific articles and 
reports on pension reforms in Poland and in other countries of the world. There are two 
main conclusions from these inquiries. First, the end of Open Pension Funds is the result 
of the 2008 financial crisis, which confirmed some fears that the selected pension model was 
based on unrealistic macroeconomic assumptions. And secondly, the failure of the reform 
is also the result of a continuous decline of public confidence in the system. The promotion 
strategy chosen by the reformers was wrong. It was based on marketing tools, but neglected 
the task of public retirement education. On the other hand, the fundamental mistake turned 
out to be the adoption of such a structure of the system that focuses on achieving financial 
goals and marginalizes social goals.
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Abstract. The article investigates a phenomenon of bridge employment referring 
to the empirical example of the Ukrainian labour market. Over the last decade 
the technological advances had changed the nature of the work performed by a modern 
employee. In the labour market, there are fewer occupations that require the use of physical 
labour. Instead, the demand for knowledge and skills of the workers is increasing. The theory 
of human capital concentrates on the processes of accumulation and loss of the ability 
of an individual to perform skilled labour, consequently it explains an increase in the level 
of bridge employment. The article offers a new approach to the model of the life cycle 
of a modern employee through the prism of the theory of human capital. Using the example 
of Ukraine, there were three groups of factors tested that, in our opinion, are associated 
with the level of bridge employment, namely: the characteristics of the labour market, 
the innovations in the economy and the financial well-being of the pensioners. An analysis 
of the available statistical data for Ukraine’s administrative-territorial units suggests that 
there is a moderate and negative linear relationship between the level of financial well-being 
and the level of bridge employment in Ukraine.

Keywords: retirement, bridge employment, human capital, labour market.
JEL Codes: J21.

1. Introduction

This article is focused on a phenomenon of bridge employment, an important 
aspect of the economic life of the pensioners, which allows mitigating the negative 
effects of aging population in the developed countries. In this type of employment, 
a pensioner has a permanent source of income paid by a retirement fund; therefore, she 
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or he decides to continue a career based not solely on financial motives. On the other 
hand, the employer, when making a decision on the employment of this individual, 
must take into account pensioner’s age, or, rather, the correspondence of her or his 
psychophysiological abilities to the nature of the work performed. Thus, there are 
two parties to the employment decision: a pensioner who will be guided by financial 
and non-financial motives, and an employer who will try to find an employee 
at the lowest price.

The technological advances of the last decade had changed the nature of the labour 
performed by a modern employee. On the labour market, there are fewer occupations 
that require the use of physical labour. Instead, the demands for knowledge and skills 
of the workers are increasing. Under these conditions, the theory of human capital 
provides a sound explanation for the increase in the level of bridge employment: 
during a professional career an employee has the opportunity to accumulate the stock 
of own human capital in the form of specific knowledge and skills. In the modern 
economy, this stock of human capital is becoming a critical factor of production.

The reasons for rising bridge employment rates in the developed countries are 
well-studied. Authors focus on the United States and Canada [Shultz 2003; Wang 
et al. 2008; Zhan, Wang 2015] and EU member states [Henkens, Schippers 2008; 
Oude Mulders et al. 2014; Oude Mulders, Henkens, Schippers 2015], which are 
characterized by a high level of social security and a fairly high standard of living. 
Instead, little attention has been payed to the factors associated with the level of bridge 
employment in transition economies, and in particular in Ukraine. To the best of our 
knowledge, there are no substantial and focused studies on bridge employment 
produced by Ukrainian scholar community.

This article offers a new approach to the model of the life cycle of a modern 
employee through the prism of the theory of human capital, which states that 
an individual achieving retirement age remains competitive on the labour market 
due to accumulated human capital and can successfully continue a professional 
career. Three groups of factors were tested that, in our opinion, are associated with 
the level of bridge employment, namely: the characteristics of the labour market, 
the innovations in the economy and the financial well-being of the pensioners. 
An analysis of the available statistical data for Ukraine’s administrative-territorial 
units suggests that there is a linear relationship between the level of financial well-
being and the level of bridge employment in Ukraine. 

2. Pension reform in Ukraine (1991 to 2018)

After independence in 1991, Ukraine faced an acute need of reforming the pension 
system, as the existing solidarity system was not able to cope with the challenges 
of transition from a socialist to a market economy. It is possible to distinguish three 
main stages of reforming the pension system in Ukraine:

In 2004, the solidarity pension system inherited from the USSR was replaced  –
by a two-tier system, consisting of contributory public defined-benefit part and 
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private voluntary one. Unfortunately, due to the poor development of financial 
markets in Ukraine, voluntary private part has not been functioning efficiently.
In 2011, the pension and insurance age was raised (the retirement age increased  –
from 55 to 60 years for women and the threshold insurance record increased 
from 20 to 30 years for women and from 25 to 35 years for men).
In 2014, the next stage of the reform was carried out: the government changed  –
the retirement age (60 years for persons with 25 years of insurance record, 
63 years for persons having more than 15 years of insurance record and 65 years 
for persons, who have less than 15 years of insurance record) and reduced 
the number of pensioners eligible for an increased pension.

Despite the mentioned attempts to reform the pension system, Ukrainian Pension 
Fund (PFU) deficit is increasing and requires annual subsidies from the national 
budget. As of January 1, 2019, PFU incomes were formed from the payments 
of 13, 2 million insured persons, 13.9% of them received the minimum wage, while 
the number of pensioners amounted to 11,47 million people [PFU 2019]. Due to 
the fact that contributions of the insured persons remain PFU’s main income source, 
the gap between fund’s revenues and expenditures in 2018 amounted to UAH 
156,52 billion (UAH, hryvnia, is Ukraine’s national currency). This provides for 
43.6% of its budget, or 4.4% of Ukraine’s GDP.

Demographic crisis is one of the main reasons behind this situation. Ukraine is 
among the top-10 countries in the world in terms of depopulation rates. According 
to the UN estimates, the country’s population will decline from 44.2 million in 2017 
to 36.4 million in 2050 [UN 2017]. The earlier fertility decline in 1990-2000 has 
led to present reduction in the number of working-age population. At the same time, 
the proportion of people over 60 will increase from 23% in 2018 to 32.5% in 2050 
[Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy 
of Sciences of Ukraine 2014].

Figure 1. Dynamics of the ratio of the average pension to the average wage and 
subsistence level in Ukraine in 2000-2018

Source: www.ukrstat.gov.ua
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In addition, the average pension is rather low both in real and relative terms. In 2018 
it was UAH 2 479 (about 88 EUR), which amounted to 32% of the average wage 
in Ukraine, or 146% of the subsistence. Figure 1 illustrates the change in average pension 
with relation to the average wage and to the subsistence level. Despite this, in 2017
the pension payments amounted to 17.5% of the total income of the population 
of Ukraine [Ukrstat 2018a]. In 2018 the share of working pensioners in Ukraine was 
19.9% [Ukrstat 2018b].

To sum up, Ukraine faced a situation typical for the majority of the developed 
countries: an increase in the number of the elderly, decline of the working-age 
population, and, consequently, the challenges associated with rising pensions 
spending. Moreover, given the lack of a solidarity pension system, further growth 
of expenditures of the PFU may become an unbearable burden for the country’s 
economy, and will force the government to pursue painful reforms.

3. Literature review

Increased life expectancy of the population and, consequently, greater number 
of retirement-age individuals has led to growing number of studies on the forms 
and reasons for the continuation of professional career (bridge employment) by 
those who have reached retirement age. Bridge employment is generally defined as 
labour force participation status of individuals who have reached the retirement age 
[Shultz 2003; Topa et al. 2014; Alcover et al. 2014]. Bridge employment is a form 
of retirement that prolongs working life, in contrast to the full retirement, which 
provides for a complete exit from the labour market [Shultz 2003; Gobeski, Beehr 
2009]. An increase in the proportion of older people who continue their careers 
after reaching the retirement age has changed researchers’ perception of bridge 
employment. In the late 20th century, bridge employment was defined as a part-time 
job, self-employment, or temporary employment after full-time employment ends 
[Feldman 1994]. At the same time, increased awareness that after the retirement 
a person can continue working at the same position in the same organization, or 
in a similar organization (career-consistent bridge employment) [Alcover et al. 2014; 
Alpass 2016], or can proceed with working in the other field (a non-career bridge 
employment), at a typically less paid position [Shultz 2003], or remain self-employed 
[Alcover et al. 2014; Kim, DeVaney 2005], made the researchers’ understanding 
of the phenomenon of bridge employment more nuanced. 

In the context of this study, bridge employment will be understood as the continuation 
of a person’s career after the retirement. It can take various forms, namely: bridge 
employment as decision making, bridge employment as a career development stage, 
bridge employment as an adjustment process, and bridge employment as a part 
of human resource management [Zhan, Wang 2015]. 

Researchers developed several theories explaining the decision to work after 
the retirement, namely continuity theory, role theory and life course theory. 
Continuity theory emphasizes the adaptation of the individual to change, namely 
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the desire to maintain a habitual lifestyle, social connections, avoid stress associated 
with environmental change, and so on. It stresses the importance of planning during 
retirement [Atchley 1989]. Role theory emphasizes the importance of losing or 
changing an individual’s initial role in retirement. An individual who occupies certain 
position is involved in a specific work role that will be lost as a result of retirement. 
Thus, creating conditions for a gradual change of role, for example through partial 
employment, involving a person in the life of a family or volunteer activity, creates 
the preconditions for a more comfortable role change [Barnes-Farrell 2003]. Life 
course perspective determines a decision on employment by the influence of various 
individual attributes, such as social connections, previous work experience, financial 
or health status [Wang et al. 2008].

Consequently, when studying the decision-making process for employment after 
reaching the retirement age, researchers focus on the individual-level factors, usually 
socio-psychological, that will be unique to each person. At the same time, the above 
studies do not account that the decision to employ a pensioner is taken both by 
the owner of the capital and the lessee of the capital owned by a pensioner. Here we, 
first and foremost, refer to the stock of human capital generated during a pensioner’s 
lifetime. Therefore, the use of the macroeconomic approach, in particular of the theory 
of human capital, can potentially broaden the theoretical discourse on the reasons for 
the continuation of active economic life by pensioners.

Older people are often considered an unproductive part of the society, and their 
increasing number is associated with a burden on the economically active population. 
On the other hand, changes in the mode of production, characteristic to a transition 
from the industrial to the post-industrial society [Toffler, Toffler 2006], create 
the preconditions for transforming the older people into a high-performing part 
of the society, given that they own knowledge and skills that are the main productive 
factor of the post-industrial economy. The theory of human capital, which explains 
the rationale behind investing in knowledge and skills of an individual [Schultz 
1961], provides an opportunity to explain how exactly this transformation occurs.

The early studies on human capital distinguished three main stages of the life cycle 
of a human capital carrier. Some assumed that investing in human capital takes place 
at the beginning of life, as at this stage the knowledge and skills of a worker are 
formed [Ben-Porath 1967; Blinder, Weiss 1976]. The life of the carrier of human 
capital was divided into productive (professional realization) and retirement stages. 
During the professional realization phase, a slight increase in the human capital 
of an individual would occur due to the acquisition of professional knowledge, 
production skills and advanced training. Becker referred to this increase in human 
capital as a “special human capital” [Becker 2009]. Special human capital makes 
its carrier a more attractive worker, and, consequently, increases her or his revenue. 
At the retirement stage, human capital of the carrier is not used at the enterprise. 
The reason is that at this stage there is usually a gradual natural degradation of human 
capital due to aging. 

On the factors associated with bridge employment in Ukraine



100

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 33 (3/2019)

These considerations influence the decision on the recruitment of a pensioner by 
the employer. There is a strong belief among some employers that the older workers 
perform less effectively at work [Henkens, Schippers 2008], because their physical 
capacity (health capital) is decreasing in the old age. Numerous studies demonstrate 
that the working ability peaks at the age of 35-40 years old, especially when it comes 
to manual labour, which requires physical strength (for example [Ilmakunnas, 
Maliranta, Vainiomäki 2004]. As a result, in 2009, only 12% of European companies 
hired pensioners, and only 13% of companies encouraged their employees to stay 
after reaching the retirement age [Conen, Henkens, Schippers 2012].

At the same time, as we argued elsewhere, it is crucial to take into account 
that the modern economy needs workers who acquire new knowledge and skills 
throughout the entire life, thus accumulating own human capital (cf. [Revtiuk 2015]). 
Another factor that affects the life cycle of a carrier is the development of health care 
and the increase in the average life expectancy. In this way, we developed own view 
of the life cycle of human capital carriers under the conditions of a post-industrial 
economy, which consists of four stages, namely investment, professionalization 
of knowledge, professional implementation and retirement stages. 

It is important to highlight that the latter model changes the characteristics of the 
retirement phase of the life cycle. It is no longer possible to separate the stage 
of professional realization from the retirement stage. Even after the formal end 
of a professional career, the carrier of human capital in one form or another is involved 
in the economic processes. For example, she or he may continue working after 
reaching a retirement age, by providing counseling services or volunteering. Despite 
the degradation of individual’s physical abilities with age, some of the cognitive 
abilities, such as the ability to use the acquired knowledge and skills, called 
“crystallized cognitive skills”, are increasing [Baltes, Staudinger, Lindenberger 1999]. 
The possession of the crystallized cognitive skills is a prerequisite for the formation 
of a special human capital, which, under the conditions of the knowledge economy, 
has become one of the most valuable resources. Therefore, in the 1990s, more than 
60% of private companies in the United States had employed workers who had 
reached a retirement age [Hirshorn, Rousseau 1994]. Apart from the physical ability, 
employee’s unique skills and knowledge (intellectual capital), social connections 
(social capital), motivation to stay in the workplace (motivational capital) influence 
the decision of an employer [Oude Mulders et al. 2014]. The nature of labour is 
changing; the number of professions that do not require intensive working hours, 
significant physical activity, or the need to be present at the workplace is increasing. 
Application of different types of flexible employment, such as part-time or on-call 
employment, which, according to the researchers, increases the productivity 
of pensioners, has a positive effect on employers’ decisions regarding the employment 
of those who reached the retirement age [Armstrong-Stassen 2008; Oude Mulders, 
Henkens, Schippers 2015].

Proposed model of the post-industrial life cycle of human capital carriers provides 
another perspective at the factors associated with the decision-making regarding 
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the employment of pensioners. We argue that the decision regarding the bridge 
employment depends on reaching an agreement between the employer and the carrier 
of human capital. Thus, we can formulate the following proposition:

Proposition 1. The deficit of skilled workforce in the labour market is positively 
associated with a proportion of working pensioners.

Moreover, many modern professions require unique intellectual capital of the 
worker, which is mostly characteristic of research-related, creative, innovative 
occupations that require not only a stock of specific knowledge and skills, but also 
practical skills and experience in applying this knowledge. Thus, we formulate 
the following proposition:

Proposition 2. The number of innovative enterprises and a proportion of employed 
pensioners are positively associated.

Alongside with this, although the above models do not take this into account, 
the carrier of human capital can change a profession for certain reasons, such as lack 
of market demand, emergence of highly paid jobs in the market or change in personal 
preferences. On the other hand, in line with the life course perspective, the decision 
of a pensioner will greatly affect her or his financial position. At the same time, 
low levels of retirement benefits, lack of an accumulative pension component and, 
therefore, low level of financial well-being might encourage pensioners to consider 
bridge employment. These considerations influenced the formulation of the third 
proposition:

Proposition 3. Financial well-being and a share of employed pensioners are 
negatively associated.

Testing the above propositions will help the research community to formulate 
a better understanding of the factors associated with the decision to continue 
professional career made by Ukrainian pensioners.

4. Methodology and analysis

To test the above propositions, we used the statistical data of the State Statistics 
Department of Ukraine (UkrStat). Since, to the best of our knowledge, there 
are no individual-level surveys focused on factors associated with the decision-
making regarding employment of pensioners in Ukraine, we had to rely on 
the best available data at the level of Ukraine’s administrative-territorial units. 
In particular, we analyzed the indicators for Ukraine’s oblasts for 2017. Ukraine 
consists of the Autonomous Republic of Crimea, 24 oblasts and two cities with 
special status (capital Kyiv and Sevastopol in Crimea). For this research, however, 
we used statistical indicators for 22 oblasts only. We had to omit the Crimea, 
Luhansk and Donetsk oblasts, cities of Kyiv and Sevastopol due to the following 
considerations: 
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in 2014 the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol were  –
occupied by the Russian Federation, which made obtaining reliable statistical 
data impossible;
since 2014 Luhansk and Donetsk oblasts remain partly controlled by the Russian- –
backed military units, which led to the evacuation of all Ukrainian governmental 
offices, including UkrStat oblast units. Some of the paper-based statistical 
information was left behind, and some data are now collected for Ukrainian-
controlled territory only. These factors jointly made obtaining the reliable 
statistical data impossible;
the capital Kyiv is characterized by a high concentration of financial and labour  –
resources, which makes it an outlier and distorts the oblast-level statistics.

We chose the following statistical indicators provided by UkrStat at the level 
of oblasts2:

1) The level of bridge employment in oblast. Official statistics on the number 
of working pensioners at the level of oblasts are not available (this number 
is only provided at the national level), so in order to distinguish the working 
pensioners we had to rely on the share of oblast population who had reached 
a certain age and are working. We operationalize bridge employment as 
the share of employed individuals among those who reached 60 years of age (as 
mentioned above, to date, 60 years is the limiting age for retirement) [UkrStat 
2018c]. An important nuance, the 2014 pension reform led to a gradual increase 
in the retirement age for women from 55 to 60 years. As of 2017, the retirement 
age of women was 58 years. But we believe that the level of employment rate 
of persons (both genders) over 60, used as a bridge employment indicator, 
should not distort the results of the study. 

2) Labour market characteristics in oblast, operationalized with the level 
of unemployment and the load per one vacancy on the labour market (the ratio 
of vacancies to the number of job seekers) [UkrStat 2018c]. 

3) We operationalized the innovations in oblast with the number of researchers 
employed in the oblast’s economy, expenditures of research and development 
(R&D) enterprises in oblast per capita, number of enterprises engaged 
in innovative activities, expenditures on the production of innovative products 
in oblast per capita, sales of innovative products in oblast per capita [UkrStat 
2018d].

4) The level of financial well-being of pensioners in oblast was operationalized 
as the average income per capita, the amount of consumer spending per capita, 

2 These indicators were chosen based on the considerations of the available official data for Ukraine’s 
regions, produced and published by UkrStat in the relevant statistical publications. As specified by 
the Ukrstat methodology, statistical indicators on the level of bridge employment, and labour market 
characteristics, are based on the results of the state statistical observations (survey data aggregated at 
the level of oblast). Statistical indicators on the innovations in oblast and the level of financial well-
being are registered (reported by relevant authorities to UkrStat). Micro-level data for the year 2017 
(detailed survey of the individuals) are not available for Ukraine (in case of commonly used Labour 
Force Survey, available for the EU and some other countries). 
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average salary, average pension and the gross regional product (GRP) per capita  
[UkrStat 2018d].

All per capita data were calculated with relation to the population of the oblast. 
Table 1 illustrates the characteristics of variables used in this study.

Table 1. Operationalization of bridge employment and its potential correlates 

Variable Mean Std. Dev. Min Max

Level of bridge employment in oblast

Employed individuals who reached 60 years of age, % 14,10 10,57 4,40 48,50

Labour market in oblast

Unemployment rate, % 9,84 1,90 6,10 12,50

Load per vacancy 13,05 15,14 3,00 74,00

Innovations in oblast

Number of researchers, persons 1455,82 2299,23 275,00 9988,00

Expenditures of R&D enterprises per capita, UAH 135,78 195,80 8,04 739,81

Number of innovative enterprises, enterprises 28,86 22,17 8,00 111,00

Expenditures on innovations per capita, UAH 180,78 211,72 6,30 808,59

Sales of innovative products per capita, UAH 281,65 450,14 7,98 2204,07

Financial well-being in oblast

Income per capita, thousand UAH 42,87 5,47 33,28 54,2154

Consumer spending per capita, thousand UAH 59,71 7,95 47,72 75,2454

Average salary, UAH 6183,91 455,34 5554,00 7188,00

Average pension, UAH 2244,04 229,70 1930,55 2853,34

Gross regional product (GRP) per capita, thousand UAH 46,51 15,57 23,42 82,24

Source: authors’ calculations.

In order to test the propositions of this study we analyzed strength and direction 
of correlations between the level of bridge employment and the indicators of labour 
market, the innovations in the economy, and the financial well-being at the oblast 
level. In particular, we used the correlation analysis tools provided by Stata 10. We 
present the results of the analysis for each group of indicators.

4.1. Characteristics of the labour market and bridge employment

As Table 2 illustrates, the Pearson correlation coefficients between the bridge 
employment and the labour market variables range from -0.06 to -0.27. The linear 
relationship between the level of bridge employment and the indicators characterizing 
the labour market in Ukraine’s oblasts is negative and weak. This outcome does not 
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allow to confirm the proposition 1 that an increase the deficit of skilled labour in the 
labour market is positively associated with a proportion of working pensioners, 
given the available data. Also, it should be noted that correlations are statistically 
insignificant.

Table 2. The results of the correlation analysis of the bridge employment and labour 
market characteristics in oblast, coefficients and significance (p-value)

1 2 3

1. Employment among individuals over 60 years of age 1.0000

2. Unemployment rate -0.0593
 0.7931 1.0000

3. Load per vacancy -0.1666
 0.4587

0.2044
0.3616 1.0000

Source: authors’ calculations.

4.2. Innovations and bridge employment

The correlation coefficients between the employment rate among individuals aged 
60 and the indicators of innovations in the oblast’s economy vary from -0.15 to -0.31, 
and are statistically insignificant.

Table 3. The results of the correlation analysis of the bridge employment and 
the indicators of the innovations in the oblast economy, coefficients and significance 
(p-value)

1 2 3 4 5 6

1. Employment among individuals over 60 years 1.0000

2. Number of researchers -0.1507
 0.5032 1.0000

3. R&D expenditures of enterprises -0.1508
 0.5030

0.8700
0.0000 1.0000

4. Number of innovation enterprises -0.3086
 0.1623

0.9286
0.0000

0.8343
0.0000 1.0000

5. Expenditures on the manufacture of innovative 
products

-0.1673
 0.4569

0.2805
0.2060

0.5578
0.0070

0.3784
0.0825 1.0000

6. Sales of innovative products -0.1862
 0.4068

0.1138
0.6140

0.3975
0.0670

0.2756
0.2145

0.7124
0.0002 1.0000

Source: authors’ calculations.

As Table 3 demonstrates, the linear relationship between the level of employment 
and the analyzed indicators is negative and weak. Therefore, proposition 2 cannot 
be confirmed. Subject to the available data, we cannot argue that level of employ-
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ment of pensioners in Ukraine’s oblasts is associated with greater innovations 
in the economy at the oblast level. One could assume that pensioners in Ukraine 
do not own large stock of highly skilled special capital, the loss of which would be 
significant for enterprises, but such explanation would require further research.

4.3. Financial well-being and bridge employment

The correlation coefficients between the employment rate among individuals aged 
60 and financial well-being in oblast vary from -0.31 to -0.46. There is a moderate and 
negative linear relationship between the level of bridge employment and indicators 
of financial well-being, coefficients being at the edge of statistical significance. 
We, thus, found a partial confirmation of proposition 3; there is a negative association 
between increased bridge employment and increased financial well-being. 

Table 4. The results of the correlation analysis of the bridge employment and financial 
well-being indicators, coefficients and significance (p-value)

1 2 3 4 5 6

1. Employment among individuals over 60 1.0000

2. Income -0.3626
 0.0972 1.0000

3. Consumer spending -0.4225
 0.0501

0.8616
0.0000 1.0000

4. Average salary -0.3627
 0.0972

0.7707
0.0000

0.6794
0.0005 1.0000

5. Average pension -0.3115
 0.1582

0.9215
0.0000

0.8417
0.0000

0.7832
0.0000 1.0000

6. GRP -0.4552
0.0333

0.8704
0.0000

0.7457
0.0001

0.7588
0.0000

0.8533
0.0000 1.0000

Source: authors’ calculations.

4. Conclusions and discussion

An increase in the life expectancy poses new challenges to national social security 
systems. The recent advances in health care and technology, which changed 
the nature of labour from physical to mental, created conditions for the continuation 
of the active economic life of individuals who have reached the retirement age. 
Proposed arguments on changing stages of the life cycle of an individual carrier 
of human capital provided theoretical explanation for the increased number 
of working pensioners in the developed economies. 

However, the empirical test of the factors associated with the level of bridge 
employment in Ukraine does not support the propositions we put forward in full. 
In particular, we were not able to support the proposition regarding a linear 
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relationship between employment level of individuals over 60 and the indicators 
of the labour market demand, as well as between pensioners’ employment and 
the innovations in the economy at the oblast level. In our opinion, this outcome may 
be partially explained by the fact that Ukraine is a transition economy with a large 
proportion of outdated enterprises. As of today, the country might not need highly 
specialized human capital, which was formed during the life of its carriers. Instead, 
active representatives of the younger generation have access to the developed higher 
education system. As a result, the labour market enjoys the excess of persons with 
the required level of knowledge to fill in the open vacancies. In short, there is no 
demand for continuous employment of pensioners.

At the same time, our analysis partially confirmed the proposition of the life 
course perspective on negative association between the higher bridge employment 
and the indicators of financial well-being. A moderate negative relationship between 
the indicators of financial well-being and the level of employment of individuals 
over 60 may be associated with a low level of pension payments. Reduced level 
of financial well-being drives the pensioners to seek employment. 

We are also aware of the factors that potentially limit the generalizability of the 
results. Firstly, high level of aggregation and possibly high disparities within 
oblasts could have led to statistical insignificance of the presented results. Yet, both 
the propositions and the outcomes of the study are dependent on the available data, 
and we recognize all imperfections associated with a small sample of 22 regions 
of Ukraine. The results require further testing on samples with more observations, 
including at the micro (individual) and meso-level (at the level of Ukrainian 
communities), as well as scrutinizing on the examples of other countries. In addition to 
testing associations, it would be useful to carry out a regression analysis and conduct 
qualitative research that will offer a better understanding of causal mechanisms and 
motivations behind individual bridge employment decisions. We also recognize that, 
alongside with the military developments, the high level of the shadow economy 
in Ukraine could distort the official statistics, and make the UkrStat data a less 
reliable source of information.
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W 2018 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
ukazała się książka autorstwa Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej zatytułowana Equity 
release w finansach gospodarstw domowych osób starszych. Publikacja ta powstała 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej autorki.

Autorka jest przedstawicielką młodego pokolenia pracowników naukowych, a jej 
zainteresowania badawcze – znajdujące odzwierciedlenie w publikacjach naukowych 
– ewoluowały od zagadnień związanych z zastosowaniem metod ekonometrycz-
no-statystycznych i aktuarialnych w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń 
po ubezpieczanie ryzyka związanego z finansowaniem nieruchomości. Aktualnie 
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska zajmuje się problematyką finansową związaną 
z alternatywną metodą zabezpieczenia emerytalnego, jaką jest equity release, oraz 
zarządzaniem finansami gospodarstw domowych, czego potwierdzeniem jest recen-
zowana publikacja. Rozważania w omawianej monografii koncentrują się przede 
wszystkim na zagadnieniu uwalniania kapitału zakumulowanego w nieruchomo-
ściach w kontekście uzupełniania dochodów emerytalnych gospodarstw domowych. 
Książka wpisuje się w prowadzoną od kilkunastu lat dyskusję – nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie – dotyczącą rozwiązań wspierających rosnące wydatki publiczne na 
finansowanie potrzeb społecznych oraz poszukiwań dodatkowych źródeł świadczeń 
emerytalnych. 

Zachodzące zmiany demograficzne sprawiają, że rośnie udział ludzi starszych 
w gospodarkach wysokorozwiniętych. W Polsce osoby w wieku emerytalnym 
stanowią obecnie ok. 20% populacji, a ich głównym źródłem utrzymania są emery-
tury i renty pochodzące z systemu publicznego. Jakkolwiek świadczenia emerytalne 
większości obecnych emerytów są na poziomie wystarczającym na zaspokojenie ich 
podstawowych potrzeb, to jednak wysokość przyszłych świadczeń będzie się praw-
dopodobnie zmniejszać. Wynika to m.in. z faktu, że w zreformowanym systemie 

1 Kontakt z autorką: Teresa H. Bednarczyk (ORCID: 0000-0002-9340-6864), Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji, Instytut Ekonomii 
i Finansów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 615, 20-031 Lublin, e-mail: teresa.bednarczyk@
umcs.lublin.pl.
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emerytalnym wysokość emerytury jest uzależniona od sumy wszystkich wpłaco-
nych składek (a nie – tak jak według starych zasad – od najlepszych lat pracy wybra-
nych z kariery zawodowej) oraz dalszego przeciętnego trwania życia (przewidy-
wanej liczby lat dalszego życia w momencie wnioskowania o emeryturę), które się 
wydłuża. Zgodnie z prognozami teoretyczna stopa zastąpienia (relacja przeciętnej 
emerytury do średnich zarobków) w Polsce w 2060 r. obniży się prawie dwukrotnie 
i będzie wynosić ok. 30% [European Commission 2018]. Oznacza to coraz trud-
niejszą sytuację materialną przyszłych emerytów, zwłaszcza żyjących w gospodar-
stwach jednoosobowych, którzy gospodarując samodzielnie, ponoszą relatywnie 
wysokie koszty utrzymania, w tym koszty leków i usług opiekuńczych. Aby standard 
ich życia na emeryturze nie uległ gwałtownemu obniżeniu, będą potrzebować dodat-
kowych środków finansowych. 

Usługa equity release jest odpowiedzią instytucji finansowych nie tylko na zapo-
trzebowanie osób starszych posiadających niskie świadczenia emerytalne, ale także 
na stopniowe osłabianie się więzi rodzinnych w społeczeństwach wysokorozwi-
niętych. Produkty typu equity release to innowacje finansowe, które poprawiając 
jakość życia seniorów, pozwalają równocześnie na odciążenie dzieci. Usługi tego 
rodzaju są wprowadzane w krajach, w których dotychczas z przyczyn kulturowych 
lub religijnych opieka nad osobami starszymi była oparta głównie na zobowiąza-
niach rodzinnych; chodzi o kraje takie jak: Japonia, Singapur, Korea Południowa, 
Chiny czy Indie. 

Najstarszym i najbardziej rozwiniętym rynkiem oferującym usługi typu equity 
release pozostają nadal Stany Zjednoczone. Produkty tego typu są znane także 
w kilkunastu państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Australii. We 
wszystkich tych krajach nie mają jednak charakteru powszechnego, lecz raczej 
niszowy. W Stanach Zjednoczonych z usług equity release korzysta zaledwie od 
2% do 3% obywateli spełniających potencjalne warunki ich uzyskania [Grzeszczuk-
Gniewek 2015]. 

1. Ocena ogólna

Tematyka podjęta przez autorkę publikacji jest ważna i aktualna. Problematyka 
equity release nie doczekała się jeszcze zbyt wielu zwartych analiz naukowych prowa-
dzonych przez polskich badaczy, chociaż napisano na ten temat wiele artykułów, 
m.in. [Kłobukowska 2013], oraz kilka opracowań zbiorowych, m.in. [Rutkowska-
Tomaszewska 2017]. Dotychczasowe krajowe prace naukowe w tym obszarze 
koncentrują się głównie na charakterystyce uwarunkowań prawnych i demograficz-
nych rozwoju modelu kredytowego (odwrócony kredyt hipoteczny) [Buszko 2011; 
Ciepła 2015; Grzeszczuk-Gniewek 2015; Kaczan 2015] oraz modelu sprzedażowego 
(renty dożywotnie oferowane przez niebankowe instytucje finansowe) lub porówny-
waniu tych modeli [Marciniuk 2014]. W dorobku krajowym i zagranicznym znaleźć 
można także publikacje charakteryzujące rozwiązania funkcjonujące w innych 
krajach [Bishop, Shan 2008; Luiz, Stobie 2010; Maj-Waśniowska, Cycoń 2011; 
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Skuza 2012; Gwizdała 2015]. W wielu publikacjach analizuje się odwrócony kredyt 
hipoteczny jako alternatywną metodę zabezpieczenia emerytalnego [Olejnik 2011; 
Cycoń, Jedynak 2012; Paduszyńska, Zbyszewski 2016; Willmann 2016] oraz ogra-
niczania ubóstwa emerytów w Polsce [Rutkowska-Tomaszewska 2014]. Badane są 
także ryzyko instytucji finansowych, związane z kalkulacją wysokości należnych 
świadczeń [Cairns, Blake, Dowd 2008; Buszko 2012; Buszko 2013; Alai et al. 2014; 
Chen, Wu 2014; Moulton, Haurin, Shi 2015] oraz czynniki rozwoju equity release 
na rynku polskim [Łyszczak 2008; Kowalak 2010]. 

Autorka podjęła próbę uzupełnienia luki badawczej w krajowym dorobku 
naukowym w zakresie identyfikacji rodzajów ryzyka oraz metod kalkulacji wypłat 
z tytułu usług equity release na rynku polskim, a także istotnie rozwinęła zasygna-
lizowane w literaturze problemy badawcze, dotyczące przede wszystkim roli equity 
release w uzupełnianiu dochodów gospodarstw domowych osób starszych. Warto 
zaznaczyć, że jest to pierwsza kompleksowa analiza tego właśnie zagadnienia.

2. Ocena układu

Omawiana monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów merytorycz-
nych, uporządkowanych w sposób logiczny i spójny, oraz z zakończenia w formie 
wniosków końcowych. Z uwagi na tematykę i cel publikacji taki układ treści należy 
ocenić jako prawidłowy. Tekst monografii jest dobrze i starannie zredagowany.

Autorka rozpoczęła rozważania od ogólnej charakterystyki finansów gospodarstw 
domowych osób starszych, starając się wyłuszczyć ich specyfikę wynikającą ze 
zmiany potrzeb finansowych w różnych fazach starości. Potrzeby te determinują 
decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe seniorów. Następnie 
autorka przedstawiła syntezę informacji na temat koncepcji i funkcjonowania equity 
release w wybranych krajach. Kolejna część monografii poświęcona została czyn-
nikom rozwoju equity release na rynku polskim oraz metodom kalkulacji wypłat 
i ocenie ich wpływu na sytuację finansową gospodarstw domowych emerytów. 

Zasadnicza część pracy opiera się na obszernym i dość rzetelnym zrelacjonowaniu 
wyników dociekań innych badaczy – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Niemniej jednak autorka częściowo uzupełniła wyniki tych badań o własne analizy 
danych statystycznych, publikowanych zarówno przez instytucje krajowe [GUS 
2017; NBP 2017], jak i zagraniczne [Eurostat 2015; OECD 2017]. 

3. Zawartość monografii

Treść monografii pod względem merytorycznym jest poprawna, jednak przestu-
diowanie zawartości pracy daje podstawę do sformułowania zarówno ocen pozy-
tywnych, jak i pewnych uwag krytycznych. 

Rozdział 1 nosi tytuł Specyfika finansów gospodarstw domowych osób starszych. 
Autorka na podstawie studiów literaturowych zdefiniowała pojęcie gospodarstwa 
domowego osób starszych oraz zaimplementowała istniejące w literaturze kryteria 
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klasyfikacji gospodarstw domowych na grunt gospodarstw domowych osób starszych, 
proponując tym samym autorską klasyfikację gospodarstw domowych seniorów.
Kolejny wątek poruszony w rozdziale 1 to fazy starości i ich wpływ na kreowanie 
różnych potrzeb gospodarstw domowych osób starszych, w tym potrzeb finanso-
wych. Ten wątek jest bardzo interesujący i ważny z punktu widzenia tematu pracy, co 
uzasadnia jego obszerne rozwinięcie. W kolejnym podpunkcie rozdziału 1 uporząd-
kowano informacje dotyczące potencjalnych źródeł dochodów poszczególnych 
kategorii gospodarstw domowych osób starszych i przedstawiono je w tabeli 1.1. 
Autorka podkreśliła, że chociaż dochody osób starszych mogą potencjalnie pocho-
dzić z różnych źródeł, to jednak głównym są świadczenia emerytalne z systemu 
publicznego. Gospodarstwa domowe polskich emerytów charakteryzuje niski poziom 
oszczędności. Równie skromnie przedstawia się majątek rzeczowy, a głównym 
jego składnikiem są nieruchomości zamieszkiwane przez emerytów. W ostatnim 
podpunkcie rozdziału 1 zdefiniowano i scharakteryzowano znane w literaturze 
mierniki sytuacji finansowej gospodarstw domowych osób starszych, a następnie 
przeanalizowano ich wartości na podstawie aktualnych danych statystycznych. 
Na tej podstawie stwierdzono, że jednoosobowe gospodarstwa domowe osób star-
szych, zwłaszcza kobiet, są najbardziej zagrożone ryzykiem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Pozytywnie oceniam podsumowania każdego rozdziału pracy.

Rozdział 2 zatytułowany jest Koncepcja i funkcjonowanie equity release 
z uwzględnieniem wybranych krajów. Autorka opisała pojęcie i genezę instru-
mentu finansowego, jakim jest equity release, oraz scharakteryzowała podstawowe 
modele jego funkcjonowania, czyli model kredytowy oraz model sprzedażowy. 
Rozważania te stanowią syntezę wiedzy już powszechnie znanej, trudno dopatrzeć 
się w nich ujęcia nowatorskiego. Jako wyjątek traktuję punkt 2.1.3, gdzie zidenty-
fikowano funkcje equity release. Uznaję to za pewien wkład autorki i uzupełnienie 
luki w literaturze przedmiotu. W dalszej części rozdziału omówiono różne rodzaje 
ryzyka związanego z equity release – zagrażającego zarówno beneficjentom, jak 
i instytucjom oferującym equity release – oraz opisano podstawowe instrumenty 
zarządzania nim. Autorka starała się uporządkować istniejący stan wiedzy na ten 
temat. W punkcie 2.3 dokonała oceny funkcjonowania equity release w trzech 
wybranych krajach (Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Australii). Jest 
tutaj wiele informacji ogólnych, które spotkać można w publikacjach już istnie-
jących. Pewną zaletą tej części opracowania są aktualne informacje szczegółowe 
zaczerpnięte z materiałów źródłowych (raportów lub stron internetowych analizo-
wanych instytucji).

Rozdział 3 zatytułowany został Czynniki rozwoju equity release na rynku polskim. 
Pierwszy punkt tego rozdziału poświęcono genezie equity release w Polsce. 
Zwrócono uwagę na to, że główną przesłanką wprowadzenia usług typu equity 
release stały się malejące, z powodu przeprowadzonej w 1999 r. reformy emery-
talnej, świadczenia z obowiązkowej części systemu emerytalnego. W punkcie 2, 
zatytułowanym Uwarunkowania prawne oraz wewnętrzne regulacje podmiotów 
oferujących equity release, omówiono tak naprawdę treść ustawy z dnia 23 paździer-

T.H. Bednarczyk



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 33 (3/2019)

113

nika 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz wybrane przepisy kodeksu 
cywilnego, umożliwiające oferowanie usług equity release w modelu sprzedażowym. 
Szkoda, że autorka nie zaprezentowała własnego punktu widzenia na te zagadnienia. 
W kolejnym punkcie rozdziału 3 analizie poddano wybrane dwa czynniki ekono-
miczno-finansowe rozwoju equity release na rynku polskim, takie jak: stopy zastą-
pienia oraz wartość i struktura posiadanych aktywów finansowych i rzeczowych 
będących w posiadaniu seniorów w 2016 r. Niestety analiza ta jest dość ogólna. 
Nieco głębszej analizie poddano sytuację na rynku nieruchomości w kontekście 
rozwoju equity release w Polsce. W ostatnim punkcie rozdziału 3 przeanalizowano 
czynniki demograficzno-społeczne, które potencjalnie mogą sprzyjać rozwojowi 
usług equity release w Polsce. W punkcie ostatnim rozdziału wskazano i opisano 
szanse oraz zagrożenia funkcjonowania equity release na rynku polskim. 

Rozdział 4, zatytułowany Ocena kalkulacji wypłat z equity release w aspekcie 
ich wpływu na sytuację finansową gospodarstw domowych osób starszych, jest 
najbardziej wartościowy poznawczo i najważniejszy z punktu widzenia celu pracy. 
Autorka dokonała przeglądu literatury (zagranicznej i krajowej) przedstawiającej 
dotychczasowe metody kalkulacji świadczeń jednorazowych oraz czynników je 
kształtujących. Następnie, przyjmując określone założenia oraz wykorzystując 
rachunek rent finansowych i rachunek rent życiowych, autorka skalkulowała i prze-
analizowała hipotetyczną wartość świadczeń jednorazowych dla kredytobiorców 
posiadających nieruchomości położone w kilku największych miastach w Polsce. 
W podrozdziale 4.3 autorka zaproponowała różne warianty wypłaty świadczeń okre-
sowych (wypłaty dwufazowe oraz trzyfazowe), zarówno w modelu kredytowym, 
jak i sprzedażowym, które uwzględniają zmieniające się wraz z wiekiem i stanem 
zdrowia potrzeby finansowe osób starszych. W tym celu wykorzystała zbudowane 
przez siebie formuły matematyczne. Propozycje te są wkładem własnym autorki do 
nauki, bo jak dotąd takich analiz brakowało w literaturze krajowej. W podrozdziale 
4.4 autorka dokonała hipotetycznej kalkulacji i oceny świadczeń dożywotnich, 
jakie mogą być wypłacane w ramach modelu sprzedażowego. Wartościową częścią 
rozdziału 4 z punktu widzenia celu pracy jest punkt 4.5, w którym autorka starała 
się zbadać zmianę poziomu dochodów gospodarstw domowych osób starszych na 
skutek zawarcia różnych umów konwersji kapitału zakumulowanego w nierucho-
mościach zlokalizowanych w największych polskich miastach, porównując przy 
tym konsekwencje zawarcia tych umów. 

We wnioskach końcowych autorka dokonała syntetycznego podsumowania podsta-
wowych osiągnięć pracy oraz odniosła się bezpośrednio do celów pracy i postawio-
nych pytań badawczych.

Trudno nie zgodzić się z autorką, że rozwój usług equity release jest ściśle 
związany z wielkością rynku nieruchomości i czynnikami kulturowymi. Usługa typu 
equity release jest dość skomplikowaną usługą finansową, obarczoną rozmaitymi 
rodzajami ryzyka, tak po stronie jej świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców. 
Wymaga to od zaangażowanych stron odpowiedniej wiedzy finansowej i umiejęt-
ności zarządzania ryzykiem. Beneficjenci muszą podjąć decyzję o wyborze modelu 
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(kredytowego lub sprzedażowego). Wybór ten implikuje nie tylko zatrzymanie bądź 
utratę prawa własności do nieruchomości, ale także określone możliwości wypłaty 
świadczeń (jednorazowa, terminowa, dożywotnia) i ich warianty (m.in. stałe czy 
indeksowane). Atrakcyjność formy wypłaty świadczeń zależy od wielu czynników, 
m.in. od sytuacji finansowej beneficjenta, jego wieku, fazy starości, stanu zdrowia, 
postawy wobec ryzyka czy jakości relacji rodzinnych.

Konwersja kapitału zamrożonego w posiadanych aktywach rzeczowych w ramach 
usług finansowych typu equity release może stanowić pewną szansę na poprawę 
sytuacji finansowej osób starszych, ale nie zastąpi świadczenia bazowego z systemów 
publicznych. Popyt na tego rodzaju usługi będzie zgłaszać prawdopodobnie nieliczna 
grupa osób samotnych o niskich świadczeniach emerytalnych, lecz równocześnie 
posiadających nieruchomości o znacznej wartości. Takich osób w Polsce jest jeszcze 
relatywnie mało. Ponadto istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój equity 
release jest chęć pozostawienia nieruchomości spadkobiercom.

4. Konkluzja

Publikacja Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej jest z pewnością pozycją warto-
ściową. Wypełnia ona lukę badawczą w dziedzinie badań nad rolą innowacji finan-
sowej, jaką jest equity release, w uzupełnianiu dochodów gospodarstw domowych 
osób starszych. Praca jest oryginalnym ujęciem tego zagadnienia. 

Za wartościowy element recenzowanej monografii uznaję próbę powiązania 
sytuacji finansowej osób starszych w poszczególnych fazach starości z poten-
cjalnym zapotrzebowaniem na usługi equity release w Polsce. Jako niewątpliwe 
zalety monografii uznaję:

scalenie w jednym miejscu rozproszonej w literaturze wiedzy na temat roli  – equity 
release w uzupełnianiu dochodów gospodarstw domowych osób starszych;
uporządkowanie pojęć dotyczących poprawnego rozróżniania modeli  –
equity release (w literaturze krajowej panują bowiem pewne rozbieżności 
terminologiczne w tym obszarze);
propozycję autorskiej koncepcji różnych wariantów wypłaty świadczeń  –
okresowych, dostosowanych do zmieniających się potrzeb gospodarstw 
domowych seniorów (wypłaty dwufazowe i trzyfazowe), w oparciu o analizę 
literatury oraz dobrą znajomość aparatu matematycznego (rachunek rent 
finansowych i rachunek rent życiowych).

Poza wymienionymi wyżej walorami naukowymi recenzowana publikacja ma 
także istotne zalety dydaktyczne. Książka może być wykorzystywana w procesie 
edukacyjnym, w szczególności w ramach zajęć z finansów, ekonomii emerytalnej, 
metod finansowania zabezpieczenia emerytalnego czy dodatkowych systemów 
emerytalnych. 
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Monografia Joanny Ratajczak zatytułowana Równość w systemie emerytalnym. 

Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce, opublikowana w 2019 r. nakładem Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podejmuje bardzo interesu-
jący – od strony teoretycznej oraz aplikacyjnej – problem badawczy, jaki stanowia 
zdefiniowanie i pomiar równości w systemach emerytalnych – w tym przypadku 
równości wewnątrzpokoleniowej (wewnątrz tej samej kohorty demograficznej) 
kobiet i mężczyzn. 

1. Idea równości w wymiarze filozoficznym i ideologicznym

Równość jest jedną z kluczowych kategorii o charakterze aksjologicznym (równość 
jako wartość nadrzędna wobec innych wartości, czyli stanów rzeczy wyodrębnionych 
ze względu na pewną własność). Od wieków stanowiła ona przedmiot sporów natury 
filozoficznej. Była również wykorzystywana jako jeden z kluczowych składników 
i haseł w ideologiach politycznych. W imię równości, czy też walki z nierówno-
ścią, przeprowadzono także szereg eksperymentów społecznych, wybuchały nawet 
krwawe rewolucje, których negatywne skutki odczuwały całe pokolenia – vide 
ustrój społeczno-gospodarczy realnego socjalizmu. Warto przypomnieć, że pojęcie 
to stało się jednym z głównych haseł rewolucji francuskiej: wolność, równość, 
braterstwo (fr. liberté, égalité, fraternité), wiodło lud na barykady, ale także służyło 
jako ideologiczne uzasadnienie gilotynowania tysięcy arystokratów, rzeczywistych 
i domniemanych przeciwników rewolucji z końca XVIII w. Wydarzenia, których 
symbolem stało się zburzenie Bastylii wywarły ogromny wpływ na dzieje nie tylko 
Francji, ale także całej Europy, a ich konsekwencje są do dziś widoczne i kontro-
wersyjnie oceniane – choć nie tak jednoznacznie negatywnie jak skutki rewolucji 
październikowej z 1917 r., jeszcze bardziej krwawej niż francuska, a przecież także 
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e-mail: marek.szczepanski@put.poznan.pl.
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uzasadnianej ideologicznie hasłem równości (łączonej często ze sprawiedliwością 
społeczną). 

Równość (a przynajmniej dążenie do równości) ma oczywiście także bardzo pozy-
tywne konotacje i praktyczne zastosowanie, zwłaszcza w systemach prawnych (funda-
mentalna zasada równości obywateli wobec prawa) oraz w regulacjach prawnych 
i systemach zabezpieczenia społecznego, które z definicji powinny służyć zmniejszaniu 
się nierówności społecznych i gwarantować elementarne poczucie bezpieczeństwa 
egzystencjalnego niezależnie od płci, wykształcenia czy pochodzenia społecznego.

Bez określonych założeń co do akceptowanego poziomu równości (czy raczej 
dopuszczalnego stopnia nierówności, bo ideału idealnej równości w żadnym systemie 
zabezpieczenia społecznego – ani szerzej: systemie społeczno-ekonomicznym – 
zrealizować się nie da) nie może zatem się obyć polityka społeczna, rozumiana jako 
teoria oraz obszar działalności praktycznej. 

2. Dyskusje nad równością w naukach społecznych

Przejście od filozoficznych oraz ideologicznych dyskusji na temat równości (często 
w połączeniu z tak czy inaczej rozumianą sprawiedliwością społeczną) na grunt 
badań naukowych – gdzie musi być zagwarantowany obiektywizm i muszą zostać 
zastosowane odpowiednie metody badawcze, umożliwiające empiryczną wery-
fikację stawianych tez i hipotez – nie jest bynajmniej zadaniem łatwym. Dotyczy 
to także rozważań teoretycznych i badań empirycznych prowadzonych na gruncie 
nauki o polityce społecznej. 

Zmniejszanie nierówności i dbałość o sprawiedliwość społeczną to jedne 
z głównych celów polityki społecznej, co znajduje wyraz chociażby w wielu defi-
nicjach tego obszaru praktyki społecznej i jego teoretycznej nadbudowy: „Polityka 
społeczna to działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych, której 
celem jest wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między obywatelami, 
dawanie im równych szans” (Julian Auleytner). O ile stosunkowo łatwo zgodzić 
się z tak ogólną definicją, o tyle znacznie trudniej dokonać operacjonalizacji oraz 
pomiaru równości (nierówności) i sprawiedliwości społecznej. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że są to kwestie o fundamentalnym znaczeniu. 

W dyskusjach na ten temat, toczonych na gruncie różnych nauk, w tym również 
teorii polityki społecznej, pojawia się szereg pytań i trudnych do rozstrzygnięcia 
dylematów:

równość względem czego (wymiar postulowanej równości, przykłady: równość  –
traktowania, równość szans, równość sytuacji);
równość między kim a kim (porównywane grupy i zbiorowości, jak np.  –
w recenzowanej pracy – porównania między kobietami a mężczyznami, czy też 
między bogatymi a biednymi itd.).

 Nasuwa się pytanie o wymiary równości: 
równość miar, równość traktowania; –
równość szans, równość startu; –

M. Szczepański
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równość sytuacji (wyników, rezultatów – podziału dóbr, podziału ciężarów,  –
dostępu do ról społecznych). 

W epoce globalizacji zamiast zmniejszania się nierówności – zarówno wewnątrz 
poszczególnych państw, jak i w skali międzynarodowej – zaobserwować można 
występowanie drastycznych nierówności dochodowych. Stanowi to poważne 
wyzwanie dla teorii i praktyki polityki społecznej. Odwołujące się do ideologii libe-
ralizmu i neoliberalizmu gospodarczego przekonanie, iż postępujące rozwarstwienie 
dochodowe stanowi cenę za wzrost ogólnego dobrobytu, a „przypływ podnosi 
wszystkie łodzie”, popularne jeszcze pod koniec XX w., zostało poddane ostrej 
krytyce w XXI w. Na przykład w znanej pracy Duch równości. Tam, gdzie panuje 
równość, wszystkim żyje się lepiej, opublikowanej po raz pierwszy w 2011 r., dwoje 
angielskich autorów, Richard Wilkinson i Kate Picket, udowodniło na podstawie 
analizy wyników porównawczych badań ekonomicznych i socjologicznych, że 
duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych. Co ciekawe, 
dotyczy to krajów o różnym poziomie zamożności, także najbogatszych państw Unii 
Europejskiej, w tym (pozostającej jeszcze w UE) Wielkiej Brytanii. Takie kluczowe 
współczesne problemy społeczne, jak kwestie ekologiczne, choroby, zanik więzi 
społecznych i poczucia wspólnoty, otyłość, zaburzenia zdrowia psychicznego, 
występują z reguły z większym natężeniem w krajach o większych nierównościach. 

Krytykę pogłębiających się nierówności i ich negatywnych następstw społecznych, 
a przede wszystkim ekonomicznych, rozwinął też francuski ekonomista Thomas 
Piketty, m.in. w bestsellerowej pracy Kapitał w XXI wieku (pierwsze wydanie: 
2013 r.), na podstawie dobrze udokumentowanych badań empirycznych dotyczących 
historii gospodarczej. Zdaniem tego autora wzrost nierówności należy do najwięk-
szych zagrożeń ludzkości w skali globalnej. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest 
zwiększenie różnicy między wzrostem rentowności kapitału (rzeczowego i finanso-
wego) a znacznie niższym przyrostem dochodów z pracy. Posiadacze kapitału stają 
się w rezultacie relatywnie coraz bogatsi i przejmują coraz większą część produktu 
społecznego. Są też na tyle wpływowi, że mogą ograniczać możliwości redystry-
bucji dochodu przez instytucje państwowe. Dobitnie negatywne następstwa nierów-
ności opisała w swoich pracach krytykujących proces globalizacji kanadyjska dzien-
nikarska, pisarka i działaczka ruchów alterglobalistycznych Naomi Klein, autorka 
międzynarodowego bestsellera, opublikowanej w 2000 r. książki zatytułowanej 
No logo.

Problemy nierówności w XXI w. stanowią coraz większe wyzwanie dla polityki 
realizowanej w skali krajowej, w ramach Unii Europejskiej czy przez organizacje 
międzynarodowe (np. ONZ). 

Powtarzające się demonstracje na przedmieściach Londynu, protesty ruchu 
„żółtych kamizelek” w Paryżu i innych miastach Francji oraz niepokoje społeczne 
w innych mniej lub bardziej zamożnych krajach mają podłoże w rażących i pogłę-
biających się nierównościach dochodowych i związanych z nimi nierównościach 
społecznych. Zwalczanie nierówności to także nadal aktualny obszar refleksji 
i działań ruchów feministycznych, przy czym w tym przypadku głównym przed-

Artykuł recenzyjny
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miotem krytyki są nie tyle nierówności między posiadaczami szeroko pojmowanego 
kapitału a pracownikami najemnymi, co między kobietami i mężczyznami na rynku 
pracy oraz nierówności dotyczące podziału ról społecznych oraz związanych z nimi 
praw i obowiązków. Kwestią przyszłości jest, kiedy coraz silniejsze protesty budzić 
będą nierówności świadczeń emerytalnych kobiet i mężczyzn. 

3. Definicje i pomiar (nie)równości kobiet i mężczyzn
w systemie emerytalnym

Tym większe uznanie należy się autorce recenzowanej rozprawy, iż nie wpadła 
w pułapkę ideologicznego podejścia do tak istotnej, a zarazem złożonej i wielowy-
miarowej problematyki badawczej. Joanna Ratajczak na podstawie wyczerpującej 
analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych trafnie zidentyfi-
kowała lukę poznawczą, jaka występuje w literaturze przedmiotu z zakresu polityki 
społecznej i ekonomii emerytalnej, a która dotyczy definiowania równości (czy 
może: dopuszczalnego poziomu nierówności) w systemach emerytalnych. 

Za istotny wkład teoretyczny autorki w naukę ekonomii uznać można wskazanie, 
iż kategoria równości stanowi kluczową wartość instrumentalną polityki społecznej 
i ma niezwykle istotny wpływ na sposób realizacji innej ważnej wartości, jaką jest 
sprawiedliwość dystrybutywna. Monografia naukowa Joanny Ratajczak ma charakter 
nowatorski oraz stanowi istotny wkład w teorię polityki społecznej i ekonomię 
(w szczególności – ekonomię emerytalną). 

Bardzo wysoko należy ocenić wkład metodyczny autorki do badań nad równością 
międzygeneracyjną według płci. Operacjonalizacja pojęcia równości oraz zasto-
sowanie odpowiednich, w tym również autorskich, mierników i metod pomiaru, 
pozwoliły na precyzyjny zbadanie stopnia równości w nowym systemie emery-
talnym w Polsce. Wbrew obiegowym opiniom, że sytuacja kobiet jest pod każdym 
względem gorsza (choćby ze względu na przerwy w pracy związane z innym niż 
u mężczyzn przebiegiem kariery zawodowej, a będące wynikiem opieki nad dziećmi 
czy sędziwymi rodzicami), prezentowane w pracy wyniki badań własnych wskazują, 
że kierunek nierówności (na niekorzyść jednej lub drugiej płci) nie zawsze jest 
tożsamy. W części wyodrębnionych wskaźników pomiarowych (równość zasług, 
równość potrzeb, równość sytuacji, równość dostępu, równość szans) wyższy 
poziom nierówności występuje po stronie mężczyzn, natomiast w innych – po 
stronie kobiet. Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki operacjonalizacji kluczowego 
pojęcia równości, zastosowaniu właściwych mierników podziału i wykorzystaniu 
odpowiednio dużych populacji statystycznych uzyskane wyniki badań są reprezen-
tatywne i ukazują realny poziom (nie)równości. 

Wyniki badań prezentowanych w monografii dr Joanny Ratajczak są bardzo ważne 
także w wymiarze praktycznym, aplikacyjnym. Szczególnie niepokojące są nierów-
ności w realnym dostępie do minimalnego świadczenia emerytalnego, co w długo-
okresowej perspektywie znaczącego obniżenia poziomu zabezpieczenia emery-
talnego gwarantowanego przez publiczny (bazowy) system emerytalny w Polsce 
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może oznaczać, iż podstawowa funkcja systemu emerytalnego, jaką jest ochrona 
przed ubóstwem na starość (funkcja ubezpieczeniowa), nie będzie realizowana, nie 
mówiąc już o utrzymaniu przez emerytów ich dotychczasowego poziomu życia po 
zakończeniu aktywności zawodowej (adekwatność świadczeń wobec akceptowa-
nego, uznawanego w danym społeczeństwie za właściwy, poziomu zabezpieczenia 
emerytalnego). 

Przy okazji warto wspomnieć, że prace dr Joanny Ratajczak wpisują się w tradycję 
poznańskiej szkoły polityki społecznej, której znakomici przedstawiciele to prof. dr 
hab. Józef Orczyk, prof. dr hab. Maciej Żukowski czy prof. dr hab. Jan Szambelań-
czyk, wraz z gronem młodszych współpracowników, do których należy dr Joanna 
Ratajczak.
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