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Na wstępie



O pieniądzach podobno się nie rozmawia, a przynajmniej niezbyt głośno, tymczasem to temat 

bardzo ciekawy. Finanse i płatności towarzyszą nam przecież na każdym kroku. Zasobność 

portfela decyduje o tym, co i kiedy kupujemy, a wygoda płacenia coraz częściej o tym, gdzie 

kupujemy.  

W związku z tym Izba Gospodarki Elektronicznej postanowiła zgłębić to zagadnienie  
i porozmawiać z Polakami o ich wydatkach i sposobach płatności za zakupy, a także szerzej -  
o finansach, budżetowaniu, oszczędzaniu i inwestycjach. Dzięki temu mamy przyjemność 

zaprezentować Państwu pierwszy tak obszerny raport o podejściu Polaków do finansów, a także  
o tym, co znajduje się w naszych portfelach.  

Okazuje się, że Polacy korzystają z bardzo wielu produktów finansowych. 80% posiada konto  
w banku, a wśród posiadaczy, co piąty w więcej niż jednym banku. Wyniki wyraźnie pokazują też,  
że kanał elektorniczny stał się już najczęściej wykorzystywanym w zakresie codziennego 

zarządzania finansami i realizacji płatności. Bardzo duża część z nas nie zagląda już do placówek 

bankowych ponieważ „ma bank w telefonie” i w domu, w związku z czym nie czuje takiej potrzeby. 

Chętnie korzystamy z nowoczesnych form płatności jak szybkie przelewy, karty płatnicze, a także 

BLIK czy e-Raty.  

Nieco gorzej wypada nasza wiedza o finansach, w tym przestrzeganie zasad bezpiecznego 

korzystania z konta internetowego, znajomość opcji obciążenia zwrotnego przy płatnościach 

kartowych, czy świadomość opłat pobieranych przez bank w związku z prowadzeniem konta. 

Plusem jest to, że zdajemy sobie sprawę, iż nasza wiedza finansowa wymaga pewnego poszerzenia 

- oceniamy ją na niewiele ponad 3 w skali od 0 do 5, a 72% badanych deklaruje, że pozyskuje ją 

czytając artykuły w Internecie, książki czy przeglądając blogi i wideoblogi. To dobrze, ponieważ 

podejmując decyzje finansowe wciąż najczęściej polegamy na opiniach partnera, znajomych  
i rodziny, a tylko 10% konsumentów korzysta z usług profesjonalnych doradców finansowych. 

4



Swoją sytuację finansową jako dobrą i bardzo dobrą ocenia nieco ponad połowa badanych, a 2/3 

jest zdania, że ulegnie ona wkrótce poprawie. To dość pozytywne wskaźniki jak na żywy wciąż 

stereotyp narzekającego Polaka. Niestety, aktywne działania w kierunku poprawy tej sytuacji, 

polegające na oszczędzaniu, podejmuje tylko 38% z nas. Zapewne jest to funkcją naszych 

zarobków, ale być może w pewnej części także braku świadomości bądź nawyku oszczędzania. 

Jeśli natomiast już oszczędzamy, to odłożyć jakąś sumę udaje się 4 na 5 osobom. Kontynuując 

wątek nawyków i dobrych praktyk, okazuje się, że 36% konsumentów stale prowadzi budżet  
i planuje wydatki w skali miesiąca., a o finansach swoje dzieci edukuje co drugi rodzic. Wydaje się 

więc, że w tym zakresie mamy jeszcze wszyscy „lekcję do odrobienia”.   

Na „odrobinę luksusu” raz na jakiś czas pozwala sobie co drugi z Polak., aczkolwiek często oznacza 

to zakup spontaniczny jakiegoś drobiazgu, zakup planowany upatrzonego droższego produktu,  
np. z kategorii elektronika, wyjście do restauracji czy kina lub po prostu chwila tylko dla siebie  
w domu z dobrą książką lub filmem.  

Z danych rysuje się nam bardzo ciekawy obraz polskiego konsumenta, pragmatycznego  
i otwartego na innowacje, który lubi nowoczesne rozwiązania finansowe i często je wykorzystuje, 

przede wszystkim jeśli są „smart” i ułatwiają mu codzienne funkcjonowanie, m.in. zakupy. Polacy 

otwierają się też na nowe możliwości oszczędzania i inwestowania, korzystają z opcji kredytów, 

pożyczek i przestawiają na elektroniczny obrót środkami. Z drugiej strony, wiele jeszcze przed nami 

jeśli chodzi o planowanie i zarządzanie finansami, dlatego ciekawe będzie sprawdzenie co zmieni się 

w najbliższych latach i stała obserwacja trendów w tym zakresie. 

Zapraszamy do lektury raportu, gdzie znajdziecie Państwo jeszcze więcej ciekawych informacji  
w tematach, o których podobno się nie mówi, ale jak się już mówi, to okazuje się, że jest bardzo, 

bardzo interesująco. 

Dobrej i owocnej lektury!
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Najważniejsze wyniki

Bank w domu i kieszeni  

Korzystanie z usług bankowych deklaruje 80% internautów, przy czym z klasycznego kanału 

zarządzania kontem bankowym, czyli wizyt w placówkach, korzysta zaledwie 28% badanych, 

natomiast popularniejsze są już serwis internetowy (36%) i serwis mobilny (36%) banku. Wśród 

osób korzystających z placówek bankowych aż 34% nie potrafiło określić terminu ostatniej wizyty 

w banku, co wyraźnie pokazuje, że nie jest to już kanał pierwszej potrzeby. 

Wielofunkcyjne konta online w domu i kieszeni  

Polacy wykorzystują swoje konto internetowe do realizacji średnio 2 aktywności związanych  
z finansami. Najczęściej przez Internet konsumenci robią przelewy (61%), zarządzają kontem, 

kontaktują się z obsługą banku, prowadzą lokatę, a także korzystają z dostępnych okazji 

zakupowych. 16% prowadzi subkonto oszczędnościowe, a 11% korzysta z kredytu odnawialnego. 

Jeśli natomiast chodzi o wykorzystywane na co dzień najchętniej produkty finansowe, 

najpopularniejsze są karta debetowa, szybkie i tradycyjne przelewy oraz karta kredytowa . 

Płatność gotówką w sklepie znalazła się dopiero na piątym miejscu, a korzystanie z takich 

nowoczesnych rozwiązań jak BLIK i e-Raty zadeklarowało już odpowiednio 8% i 6% badanych. 

M-przelewy  

Wykonywanie przelewów za pomocą smartfona zadeklarowało 52% posiadaczy tych urządzeń, 

przy czym aż 41% realizujących m-przelewy wskazało, że są to zwykle takie same przelewy jak 

klasycznie realizowane na laptopie, a 32% stwierdziło, że raczej na mniejsze kwoty niż na laptopie. 

27% smart-konsumentów wskazało, że w zasadzie większość przelewów robi już korzystając ze 

smartfona. 

Karta liderem form płatności 

Jeśli chodzi o najczęstsze formy płatności realizowane na co dzień w różnych okolicznościach 

Polacy wskazali płatność kartą (28%), następnie gotówką (27%) oraz przelewem (18%). 

Jednocześnie najczęściej wskazywana kwota posiadanej gotówki w portfelu to kilkadziesiąt 

złotych, a ¼ badanych przyznała, że w ogóle gotówki przy sobie nie nosi. Chyba w końcu nasze 

portfele będą mogły stać się mniej wypchane, co nie znaczy, że mniej zasobne.  
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Bezpieczeństwo niedoceniane 

18% badanych zadeklarowało, że ma konto w więcej niż jednym banku.  Korzystamy z różnych 

funkcjonalności kont (40%), posiadamy drugie konto ponieważ zmusił nas do tego konkretny 

produkt finansowy, np. kredyt (37%) albo mamy także konto firmowe (25%). Niestety, aż 40% osób 

posiadających konto w więcej niż jednym banku używa do nich tego samego numeru PIN. Funkcję 

chargeback dedykowaną płatnościom kartowym zna z kolei 25% badanych, przy czym za 

przydatną - po wyjaśnieniu terminu - uważa ją 58% badanych. 

Budżetowanie z notesem w ręku 

Comiesięczny budżet stale prowadzi 36% badanych, głównie korzystając z notesu klasycznego 

(38%), a rzadziej z dedykowanych narzędzi w ramach bankowości elektronicznej (25%) i arkusza 

Excel (24%). Najwyraźniej w tym obszarze wciąż wolimy klasyczne rozwiązania. Zwykle utrzymać 

wydatki „w ryzach”, czyli nie przekraczać budżetu, udaje się 83% prowadzących budżet. W ramach 

budżetu Polacy najczęściej planują wydatki związane z opłatami i rachunkami, wydatki na 

mieszkanie, dojazdy i paliwo, a następnie ubrania, jedzenie oraz wakacje. Edukacja znalazła się na 

przedostatnim miejscu.  

Oszczędzaj, kto może 

Pieniądze oszczędza 38% Polaków, przy czym wśród tych, którzy oszczędzają regularnie aż 

czterem na pięciu udało się jakieś środki zaoszczędzić. Najczęściej oszczędzamy w formie lokaty 

lub odkładając co jakiś czas pewną kwotę na konto oszczędnościowe, ale aż 22% badanych 

deklaruje, że trzyma zaoszczędzone pieniądze w domu. Osoby, którym udało się coś zaoszczędzić, 

zapytane o kwotę, najczęściej wskazują 5000-10000 zł (18%) i 20000-50000 zł (16%). Sumę 

ponad 100000 zł zadeklarowało 10% oszczędzających, czyli niecałe 4% wszystkich badanych. 

Zwykle oszczędzamy „na przyszłość” i tzw. „czarną godzinę”, a potem na bardziej konkretne cele jak 

samochód, wakacje i mieszkanie. Na wykształcenie dzieci oszczędza 15% badanych i jest to 

najmniej popularne wskazanie. 

Inwestycje w biznes 

Wśród osób, które oszczędziły jakieś środki, prawie połowa (46%) inwestuje je. Najczęściej są to 

inwestycje we własną firmę, a następnie w fundusze inwestycyjne, przedmioty kolekcjonerskie, 

obligacje, akcje i waluty. 15% inwestorów deklaruje inwestycje w nieruchomości, a 14%  
w kryptowaluty (5% ogółu badanych). 

Luksus niejedno ma imię 

Na „odrobinę luksusu” pozwala sobie 52% Polaków, przy czym oznacza to dla nas najczęściej 

wyjazd na wakacje, wyjazd do SPA, ale także - nieco mniej luksusowo - spontaniczny zakup,  
np. odzieży czy kosmetyków, a nawet wyjście do kina bądź teatru. Dla 8% luksus to planowany  
od dawna zakup, np. elektroniki, a dla 6% badanych - chwila wolnego czasu wyłącznie dla siebie,  
z dobrą książką lub przy dobrym filmie.  
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Pensja+ 

Dodatki do pensji otrzymuje 64% pracujących badanych, przy czym najczęściej są to opieka 

zdrowotna, dodatki na wczasy, karnet na siłownię, a następnie imprezy integracyjne i szkolenia. 

Otrzymywaniem dodatków zainteresowanych jest jeszcze więcej aktywnych zawodowo bo aż ¾ 

badanych, przy czym oprócz dodatków na wakacje i opieki zdrowotnej, wysoko wśród pożądanych 

elementów wzbogacających pensję plasuje się samochód służbowy i bony Sodexo oraz prezenty 

świąteczne.  

Umiarkowanie optymistyczni  

Swoją sytuację finansową Polacy oceniają raczej dobrze. Określenie „umiarkowanie dobra” to 

najpopularniejsze wskazanie, z którym zgodziło się 35% badanych. Jako „bardzo dobrą” swoją 

sytuację oceniło 20%, a „niedobrą” lub „bardzo niedobrą” 29%. Co ciekawe, prawie co piąty badany 

nie umiał ocenić swojej kondycji finansowej. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, widzimy ją raczej  
w jasnych barwach - 69% oczekuje, że ich sytuacja raczej się polepszy. Pogorszenia spodziewa się 

1/3 badanych. 

Wiedza na 3+ 

Swoją wiedzę o finansach Polacy oceniają raczej słabo - na 3,24 w skali 0-5, natomiast wiedzę 

rodaków oceniamy jeszcze gorzej - na 2,82 w tej samej skali. 28% badanych wskazuje, że nie 

pogłębia tej wiedzy. Z drugiej strony, rozważając produkty finansowe, najczęściej wciąż bierzemy 

pod uwagę opinie bliskich i znajomych, tylko 22% analizuje produkty finansowe całkowicie 

samodzielnie. 63% badanych przyznało, że nie zna kosztów prowadzenia swojego konta. Wiedzę  
o finansach swoim dzieciom przekazuje co drugi rodzic, najczęściej jednak jest to po prostu 

„wpajanie szacunku do pieniędzy”. Bardziej praktyczne formy edukacji, jak kieszonkowe, czy 

wspólne planowanie wydatków, wdraża co piąty rodzic.  

Ten budżet, ta kontrola  

Pomimo, że to kobiety częściej deklarują prowadzenie budżetu domowego i kontrolowanie 

wydatków, 1/3 badanych deklaruje, że pieniędzmi lepiej zarządzają mężczyźni, 25% - że kobiety,  
a tylko dla 48% płeć nie ma w tym względzie znaczenia. Co ciekawe, najczęściej za przewagą 

„męskiego” zarządzania finansami optują konsumenci młodsi - poniżej 44 roku życia.  

Dobry zwyczaj, dziel się i pożyczaj 

Akcje charytatywne wspiera 31% badanych, przy czym głównie jest to wsparcie raz w roku WOŚP, 

Szlachetnej Paczki lub deklaracja przy okazji rozliczenia podatkowego. Regularnie akcje 

charytatywne wspiera tylko 6% pomagających, a 2% wszystkich badanych. Chętniej za to 

pożyczamy pieniądze innym. Robi tak ¼ badanych i dotyczy to w takim samym stopniu rodziny  
jak i bliskich (65% i 64%). 
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Nowoczesne  
finanse



Posiadanie konta w przynajmniej jednym banku deklaruje 80% badanych Polaków, w tym 
81% kobiet i 79% mężczyzn. Penetracja usług bankowych jest jednak różna w zależności 
od wieku i wielkości miejsca zamieszkania badanych. Najrzadziej korzystanie z usług 
bankowych deklarują mieszkańcy wsi, a także osoby w najstarszej i najmłodszej grupie 
wiekowej. Tu odsetek posiadaczy konta bankowego utrzymuje się w przedziale 55-60%.  
W przypadku konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych, z usług przynajmniej 
jednego banku korzysta 9 na 10 osób. Najczęściej badani konsumenci deklarują 
korzystanie z usług takich banków jak PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Pekao SA  
i Millenium Bank. Kobiety i mężczyźni niewiele się różnią się w przypadku preferencji  
w stosunku do konkretnej marki banku. Panie jedynie nieco częściej decydują się na 
najpopularniejszy PKO BP. Młodzi konsumenci, w wieku 19-34 lata, preferują - podobnie 
jak ogólnie badani konsumenci - mBank, PKO BP i ING Bank Śląski. Użytkownicy 
smartfonów częściej niż pozostałe banki wybrali również PKO BP, a bok tego mBank. 
Wśród kupujących w Internecie liderem natomiast jest mBank. PKO BP znalazł się na 
drugim miejscu, a zaraz za nim, również na podium - ING Bank Śląski.
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Wykres 1: Czy masz konto w banku? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

konto bankowe 20%80%

TAK NIE

80% Polaków ma konto 
bankowe

Korzystanie z usług finansowych

11



Korzystając z usług banku, najczęściej korzystamy z jego serwisu 
internetowego (36%), a także mobilnego odpowiednika serwisu online czyli ze 
strony (36%) lub aplikacji mobilnej banku (20%). Jest to bardzo wysoki wynik 
jeśli spojrzymy na wskazania na kanał offline - czyli na placówki bankowe. 
Okazuje się, że placówki odwiedza (tylko) 28% z nas (kobiety o 4 p.p. częściej). 
Generalnie odsetek odwiedzających placówki bankowe nie przekroczył 35% 
niezależnie od analizowanej grupy demograficznej, jedynie w przypadku osób  
z najstarszych grup wiekowych osiągnął 40%. i 42% (grupy 45-54 lata i 55+). 
Warto też zauważyć, że aż 1/5 respondentów zadeklarowała korzystanie  
z aplikacji mobilnej banku. Wygląda na to, że kampania edukacyjna banków  
i innych instytucji płatniczych, jak choćby VISA, dotycząca kanału mobilnego, 
która trwa od kilku lat, przyniosła dobre efekty. Co ciekawe, użytkownicy 
urządzeń mobilnych deklarują znacznie wyższe wykorzystanie kanału 
mobilnego, ale nie eliminują wyraźnie pozostałych kanałów. W ich przypadku 
także 30% osób odwiedza placówki bankowe. 

12

Wykres 2: Z jakich kanałów zarządzania swoim kontem korzystasz?  
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

serwis internetowy mojego banku strona mobilna mojego banku placówki bankowe aplikacja mobilna mojego banku żadne z powyższych

25%
20%

28%

36%36%

Kanały zarządzania kontem
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Najpopularniejszą funkcjonalnością konta internetowego jest robienie przelewów 
internetowych (61%). 1/3 posiadaczy konta internetowego z jego pomocą 
zarządza też swoimi wydatkami a 1/4 kontaktuje się z obsługą banku. Często 
Polacy wykorzystują też serwis internetowy banku do prowadzenia lokaty, 
subkonta oszczędnościowego czy brania kredytu. Sposób wykorzystania 
serwisu internetowego banku jest bardzo podobny w przypadku kobiet jak  
i mężczyzn. Różnicę widać gdy popatrzymy na wiek badanych. Osoby ze 
starszych grup wiekowych realizują za pomocą konta internetowego znacznie 
mniej czynności niż pozostali i głównie są to przelewy. Grupą najintensywniej 
wykorzystującą możliwości konta internetowego są konsumenci mobilni  
i e-kupujący.
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Wykres 3: Z jakich funkcjonalności swojego konta internetowego korzystasz? 
Raport Portfel Polaka, N=428, posiadający konto internetowe
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prowadzę subkonto oszczędnościowe

biorę kredyty gotówkowe

korzystam z kredytu odnawialnego 11%
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23%
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najważniejsza funkcja konta 
internetowego to możliwość 
realizacji przelewów



Karta debetowa i szybki przelew to najczęściej wykorzystywane przez Polaków 
produkty finansowe i transakcyjne. Przelew tradycyjny jest najczęściej 
wybierany przez osoby z grupy wiekowej 55+ (27%), natomiast najmłodsi,  
w wieku 15-18 lat preferują płatność SMS-em (23%). Osoby korzystające  
z urządzeń mobilnych korzystają ze znacznie większej liczby produktów 
finansowych i transakcyjnych niż pozostali.
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Wykres 4: Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystasz? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

karta debetowa

szybki przelew  
(np. PayU, Przelewy24, Dotpay)

przelew tradycyjny  
(z wpisaniem numeru rachunku)

karta kredytowa

szybki przelew przez serwis bankowy

płatność gotówką  
przy odbiorze osobistym w sklepie

płatność zbliżeniowa (NFC)

płatność aplikacją mobilną

płatność SMS-em

płatność kartą kredytową  
przy składaniu zamówienia

płatność z odroczonym terminem

płatności mobilne (np. Blik)

przez płatność mobilną  
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)

płatności ratalne (np. e-Raty)
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Produkty finansowe
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Najczęściej wykorzystywaną przez Polaków metoda płatności okazała się  
płatność kartą płatniczą, którą wybrało jako dominującą 38% badanych. 
Najczęściej gotówką płaci już tylko co czwarty badany (27%), a 17% internautów 
nie potrafiło określić jakiej metody spośród wykorzystywanych używają 
najczęściej, najwyraźniej korzystają z różnych w podobnym stopniu. Co ciekawe, 
płatność kartą jest najpopularniejsza wśród osób w wieku 45-54 lata,  
a banknoty i monety częściej przydadzą się w portfelu osób w wieku 25-34 lata 
(30%). Kartę wybierze również 39% użytkowników urządzeń mobilnych. 
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Metody płatności

Wykres 5: Z której formy płatności korzystasz najczęściej? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

17%
10%

18%

27%28%

z płatności kartą
z płatności gotówką
z płatności przelewem
z płatności BLIKIEM
nie wiem

15

gotówka nie jest już 
najczęściej wykorzystywaną 
przez Polaków metodą 
płatności





Zazwyczaj w portfelu Polaka znajduje się kilkadziesiąt złotych (36%), jednak już 
niemal 1/4 z nas (24%) w ogóle nie nosi przy sobie gotówki. W kwestii płci nie ma 
w tym wypadku różnic, natomiast ciekawym jest fakt, że to najczęściej 
mieszkańcy wsi rezygnują z posiadania gotówki w portfelu, a z kolei częściej 
chociaż kilkadziesiąt złotych znajdzie się w portfelu osób w wieku 25-34 lata. 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Wykres 6: Ile gotówki masz zazwyczaj w portfelu? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

24%20%20%36%

kilkadziesiąt złotych
kilkaset złotych
kilka złotych
nie noszę gotówki
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5 zł

10 zł
20 zł

co czwarty konsument  
nie nosi przy sobie gotówki



Zostańmy jeszcze przy płatnościach, tym razem zbliżeniowych. Korzystanie  
z tej funkcji zadeklarowało 36% badanych, przede wszystkim osoby w wieku 
25-34 lata (42%). Wśród tych, którzy nie korzystają z tej opcji, aż 32% deklaruje, 
że po prostu nie ma takiej potrzeby (głównie mężczyźni i mieszkańcy wsi).  
21% woli korzystać z tradycyjnego numeru PIN, a 19% ma obawy przed takimi 
płatnościami i ewentualnym „ściąganiem” większej kwoty z konta. 14% osób 
deklaruje, że korzysta z kart, które nie umożliwiają takiej formy płacenia. 
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Wykres 8: Dlaczego nie korzystasz z funkcji płatności zbliżeniowych? 
Raport Portfel Polaka, N=271, korzystający z BLIKA

23%14%19%21%32%

nie mam takiej potrzeby
wolę tradycyjnie wpisywać PIN
obawiam się takich płatności, ktoś może ściągać dodatkowe kwoty z mojego konta
moja karta nie ma takiej możliwości
żadne z powyższych

Wykres 7: Czy robiąc zakupy z użyciem karty płatniczej korzystasz z funkcji płatności zbliżeniowych 
(PayPass)? 

Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

64%36%

TAK NIE
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Co piąty internauta ma konto w więcej niż jednym banku. Zapytaliśmy badanych, 
którzy zdecydowali się na założenie więcej niż jednego konta bankowego o to, 
co było tego powodem. Aż 40% Polaków korzysta po prostu  
z różnych funkcjonalności tych kont, których nie zapewnia im jedna marka 
banku. 37% spotkało się z wymogiem założenia kolejnego konta przez 
konkretny produkt finansowy, np. kredyt. Przede wszystkim chodzi tu o grupę 
wiekową 25-34, której przedstawiciele najprawdopodobniej założyli konto  
w związku z kredytem hipotecznym. Jedna czwarta badanych prowadzi także 
konto firmowe. Co ciekawe, aż 28% badanych, nawet posiadając dwa i więcej 
kont, korzysta głównie z jednego (głównie dotyczy to kobiet). Niestety, aż 40% 
wśród posiadaczy dwóch i więcej kont, nie posiada różnego numeru PIN do 
każdego z nich, przez co zmniejszają bezpieczeństwo swoich pieniędzy.  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Wykres 9: Dlaczego masz konto w więcej niż jednym banku? 
Raport Portfel Polaka, N=225, internauci

8%

25%
28%

37%
40%

korzystam z różnych funkcjonalności tych kont
konkretny produkt finansowy, np. kredyt wymógł  na mnie otworzenie dodatkowego konta w banku
korzystam głównie z jednego konta
prowadzę także konto firmowe
żadne z powyższych
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40% posiadaczy dwóch  
i więcej kont, stosuje do nich 
ten sam PIN

Konto vs konta bankowe



Polacy raczej mają osobne konta. Posiadanie wspólnego konta z partnerem  
zadeklarowało 23% badanych. Ponad dwukrotnie tyle - 49% - preferuje osobne 
konta. Deklaracje kobiet i mężczyzn w tym zakresie wyglądają bardzo podobnie. 
Co wydaje się być interesujące, najrzadziej konta współdzielą mieszkańcy wsi 
(13%), mieszkańcy największych miast (7%), jak również osoby z najstarszej 
grupy wiekowej. Najczęściej natomiast wspólne konto mają osoby w wieku 
45-54 lata, mieszkańcy małych miast i osoby deklarujące oszczędzanie. 
Wspólne konto nie oznacza jednak wspólnych zakupów. Osoby, które 
współdzielą konto, częściej mają wyraźnie określone zasady, kto  
w gospodarstwie domowym robi zakupy. Tylko 11% wskazuje, że „nie  ma reguły”. 
Tymczasem tę odpowiedź wybrało 25% wszystkich konsumentów. Najczęściej 
jednak wskazujemy na samych siebie (37%, a w przypadku osób z największych 
miast aż 52%), a jedynie 19% na partnera czy partnerkę. Dzieci pomagają  
w zakupach najczęściej osobom z grupy wiekowej 25-34 lata (14%) i w miastach 
50-100 tys mieszkańców.  
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Wykres 11: Kto w twoim gospodarstwie domowym najczęściej robi zakupy? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

25%11%16%19%37%

ja
mój partner/moja partnerka
rodzice
dzieci
nie ma reguły

Wykres 10: Czy posiadasz z partnerem wspólne konto? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

28%49%23%

tak nie nie mam partnera
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wspólne konto z partnerem 
ma 23% internautów



Osoby, które na co dzień korzystają ze smartfona, chętnie robią również 
przelewy z jego pomocą (52%). Korzystają przy tym z aplikacji mobilnych lub 
responsywnej strony banku. Co ciekawe, bardzo często dotyczy to osób 
mobilnych z grupy wiekowej 45-54 lata (64%). Za pomocą smartfona aż 41% 
osób robi dokładnie takie same przelewy co za pośrednictwem urządzeń 
niemobilnych - pełnowymiarowych jak laptop czy komputer stacjonarny, a aż 
27% po telefon sięga w większości takich przypadków. Są to przede wszystkim 
osoby w wieku 23-34 lata (31%), mieszkańcy większych miast, 100-200 tys. 
mieszkańców oraz nieco częściej kobiety (28% vs 26% w przypadku mężczyzn).
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Bank w smartfonie

Wykres 12: Czy wykonujesz przelewy za pomocą smartfona, np. za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
lub responsywnej strony banku? 

Raport Portfel Polaka, N=588, korzystający ze smartfona

20%80%

TAK NIE

Wykres 13: Jakie przelewy wykonujesz za pomocą smartfona? 
Raport Portfel Polaka, N=304, robiący przelewy za pomocą smartfona

27%32%41%

takie same jak za pomocą komputera, zależy co mam pod ręką
tylko na mniejsze kwoty
za pomocą smartfona robię większość przelewów
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ponad połowa posiadaczy 
smartfonów robi z ich 
wykorzystaniem przelewy



Ponad połowa badanych (54%) wypłaca pieniądze z bankomatów. Częściej robią 
to kobiety (58%), osoby korzystające z urządzeń mobilnych (78%) oraz osoby  
w wieku 25-34 lata. Najwięcej, bo 31% Polaków deklaruje, że ma możliwość 
darmowej wypłaty z bankomatów, jednak nie wszystkich. Częściej na taką 
możliwość wskazują panowie - 34%, którzy też w lekko większym stopniu niż 
kobiety wybierają ofertę bankową oferującą bezpłatny dostęp do wszystkich 
bankomatów (28% i 24%), podobnie jak grupa wiekowa 19-24 (29%).  
Z wpłatomatów natomiast korzysta 30% Polaków. Najczęściej wykorzystywanie 
takiej opcji wskazują osoby w wieku 25-34 lata (38%), użytkownicy tabletów 
(45%), mieszkańcy małych miast 20-50 tys. mieszkańców i nieco częściej 
kobiety (31%).
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Wykorzystanie bankomatów

Wykres 14: Czy wypłacasz pieniądze z bankomatu?  
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

46%54%

TAK NIE

Wykres 15: Czy Twój bank oferuje darmowe wypłaty z bankomatów? 
Raport Portfel Polaka, N=672, korzystający z bankomatów

2%19%22%26%31%

22

z bankomatów korzysta  
co drugi, a z wpłatomatów  
co trzeci badany



Najważniejsze wnioski

• 80% Polaków ma konto w przynajmniej 

jednym banku 

• najpopularniejszą funkcjonalnością konta 

internetowego jest robienie przelewów 

internetowych (61%) 

• co piąty internauta ma konto w więcej niż 

jednym banku, a najczęstszym powodem 

jest korzystanie z różnych 

funkcjonalności konta





Zakupy  
smart



Zapytaliśmy badanych czy korzystają z promocji zakupowych, jakie są 
oferowane przez ich banki, np. zniżek i rabatów na konkretne produkty czy 
usługi i okazuje się, że jest jeszcze niezbyt szeroko wykorzystywane 
rozwiązanie. 44% Polaków zadeklarowało, że ich bank niestety nie oferuja takich 
usług, 22% nie wie o takiej opcji, ale też tyle samo tyle deklaruje, że korzysta  
z takich funkcjonalności sporadycznie. Regularne korzystanie promocji 
bankowych zadeklarowało 13% badanych. Wśród tych ostatnich częściej 
znajdują się osoby mobilne (21%), zapewne z tytułu korzystania także z aplikacji 
mobilnych banków, które takie rozwiązania mają (np. mOkazje), natomiast te 
niemobilne aż w 70% uważają, że nie mają konta w banku, który oferuje takie 
okazje. 
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Okazje zakupowe

Wykres 16: Czy korzystasz z okazji zakupowych / promocji oferowanych przez Twój bank (np. zniżek 
i rabatów na konkretne produkty lub marki)? 

Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

nie, mój bank nie oferuje takich usług

tak, sporadycznie

nie, nie wiem czy mój bank  
oferuje takie usługi

tak, regularnie 13%

22%

22%

44%



Zakupy w Internecie zdarza się robić ponad połowie internautów, a 35% 
badanych przez nas osób deklaruje, że kupiło coś w Internecie w ciągu ostatnich 
6 miesięcy. Nieznacznie częściej e-kupujący to kobiety i mieszkańcy średnich  
i dużych miast. Znacznie częściej są to osoby korzystające z urządzeń 
mobilnych (58%) osoby w wieku 25-34 lata (45%), a także posiadające  
z partnerem wspólne konto (57%). Co ważne, ponad połowa e-kupujących (52%) 
zapłaciło w ciągu ostatnich 6 miesięcy online za zakupy w Internecie więcej niż 
5 razy. Co bardziej niepokojące, tylko jedna na dwadzieścia osób wskazuje, że 
zawsze gdy kupuje w sieci, płaci także w sieci. Nieco częściej e-płacą kobiety  
i osoby w wieku 25-44 lata, a znacznie częściej - konsumenci mobilni. 
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Zakupy online

Wykres 17: Ile razy zapłaciłaś/eś online za zakupy w Internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 
Raport Portfel Polaka, N=433, kupujący online

2%6%8%27%35%17%5%

zawsze płacę online za zakupy w Internecie
więcej niż 10 razy
więcej niż 5 razy
2-5 razy
raz
ani razu
nie pamiętam

za zakupy w sieci, również  
w sieci płaci zawsze  
co dwudziesty internauta





28% Polaków deklaruje, że również zakupy spożywcze robi już przez Internet. 
Najrzadziej z takich usług korzystają mieszkańcy największych miast, częściej 
natomiast kobiety (31%), osoby w wieku 25-34 lata i osoby korzystające  
z urządzeń mobilnych - aż 49%. Osoby, które robią zakupy przez sieć są 
zazwyczaj zadowolone z tej usługi - twierdzi tak aż 92% z nich. To bardzo dobra 
informacja dla marek spożywczych. 
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Wykres 18: Czy zdarzyło Ci się robić zakupy spożywcze przez Internet? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

72%28%

TAK NIE

Wykres 19: Czy zwykle jesteś zadowolona/y z zakupów przez Internet?  
Raport Portfel Polaka, N=344, kupujący online

1%6%36%57%

raczej tak tak raczej nie nie



Przed zakupami listę konkretnych produktów, które chcemy kupić, robi 32%  
z nas. Częściej są to kobiety (36%) i osoby w wieku 45-54 lata. W kwestii 
sposobu sporządzania takiej listy nadal jesteśmy tradycjonalistami i 36% z nas 
wybiera papierową wersję, czyli zapisuje produkty na kartce. 23% jednak 
korzysta z dedykowanych aplikacji, np. Listonic. Tę drogę wybierają częściej 
panowie (26%), osoby z największych miast (33%) i te w wieku 45-54 lata.  
Co ciekawe, osoby kupujące w sieci, trzykrotnie częściej niż pozostali 
przygotowują listy zakupowe w różnej formie. 
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Listy zakupowe

Wykres 21: W jaki sposób przygotowujesz listę zakupów? 
Raport Portfel Polaka, N=401, robiący liste

20%20%23%36%

zapisuję planowane zakupy na kartce
zapisuję planowane zakupy w dedykowanej aplikacji (np. Listonic, Wunderlist)
zapisuję planowane zakupy w telefonie (np. w notatniku, w SMS-ie)
nie ma reguły

Wykres 20: Czy przed zrobieniem zakupów, np. spożywczych przygotowujesz listę produktów, które 
chcesz zakupić? 

Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

68%32%

TAK NIE

listy zakupowe  
przygotowuje 60%  
e-kupujących



Do bycia członkiem jakiegoś programu lojalnościowego przyznaje się co trzeci 
konsument. Są to częściej kobiety (39% i 10 p.p. przewagi nad mężczyznami), 
osoby korzystające z urządzeń mobilnych (45%), mieszkańcy miast 100-200 
tys. mieszkańców oraz młode osoby, w wieku 25-34 lata (44%). Znacznie 
częściej niż pozostali z dobrodziejstw programów lojalnościowych korzystają  
e-kupujący. W tej grupie odsetek należących do takiego programu wyniósł 59%. 
Polacy biorą też chętnie udział w różnego rodzaju loteriach. Do takiej aktywności 
przyznaje się 36% badanych. 
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Programy lojalnościowe

Wykres 22: Czy jesteś członkiem jakiegoś programu lojalnościowego oferowanego przez markę / 
sklep, np. w formie karty lojalnościowej? 

Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

66%34%

TAK NIE

do jakiegoś programu 
lojalnościowego należy 59% 
e-kupujących



Usługa chargeback, to procedura, polegająca na obciążeniu zwrotnym, 
dokonywanym z konta sprzedawcy na konto właściciela karty. Funkcjonuje jako 
reklamacja w momencie, gdy przy płaceniu kartą doszło do jakichś komplikacji, 
na przykład niezrealizowania zamówionej usługi czy podwójnego naliczenia 
transakcji. Znana jest jednej czwartej naszych badanych, w szczególności  
użytkownikom urządzeń mobilnych (38%), osobom w wieku 25-34 lata (33%),  
a także e-kupującym. Natomiast aż 58% respondentów (po wyjaśnieniu pojęcia) 
uważa ją za przydatną usługę. Swoją chęć by częściej korzystać z karty płacąc 
za zakupy w Internecie ze względu właśnie na chargeback ocenili oni  
w 5-stopniowej skali na 3,2. 
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Usługa chargeback

Wykres 23: Czy znana jest Ci usługa chargeback, związana z transakcjami dokonywanymi za pomocą 
karty płatniczej? 

Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

75%25%

TAK NIE

Wykres 24: Czy uważasz chargeback za przydatną usługę? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

21%21%34%24%

tak raczej tak raczej nie nie



Najważniejsze wnioski

• 35% badanych kupiło coś w Internecie 

w ciągu ostatnich 6 miesięcy  

• listy zakupowe przygotowuje 32% 

Polaków, a aż 60% e-kupujących 

• 59% osób należy do przynajmniej 

jednego programu lojalnościowego





Prowadzenie  
budżetu



36% Polaków prowadzi budżet w trybie comiesięcznym. W tej grupie dominują 
panie (42% vs 31% panowie), osoby mobilne (53%), w wieku 25-34 lata (48%) 
oraz mieszkańcy miast 100-200 tys. mieszkańców. W kwestii formy 
prowadzenia budżetu nadal najczęściej notujemy swoje wydatki w notesie 
(38%), natomiast jedna czwarta z nas wybiera do tego celu narzędzia w ramach 
bankowości elektronicznej lub mobilnej. Oczywiście z tej ostatniej częściej 
korzystają osoby użytkujące urządzenia mobilne, a także te w wieku 25-34 lata 
(30%) oraz osoby z miast 100-200 tys. mieszkańców.  
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Polacy a budżet

Wykres 25: W jaki sposób planujesz budżet? Jakich narzędzi używasz?, 
Raport Portfel Polaka, N=456, prowadzący budżet

16%18%

24%25%

38%

korzystam z notesu / zeszytu gdzie wpisuję wydatki
korzystam z narzędzi w ramach bankowości elektronicznej / mobilnej
korzystam z arkusza kalkulacyjnego, np. excel
korzystam z dedykowanej aplikacji, np. mobilnej
nie wiem

budżet prowadzimy  
wciąż w notesie



W jakich kategoriach najczęściej planujemy budżet? Otóż są to przede 
wszystkim rachunki i opłaty (33%), wydatki na dom/mieszkanie (31%) czy 
dojazdy i wydatki na paliwo (29%), oraz ubrania i jedzenie (po 27%). Na wakacje 
czy wyjazdy budżet planuje 24% Polaków, natomiast na imprezy i rozrywkę 16%. 
Stosunkowo rzadko planujemy finanse związane z edukacją (15%). Kobiety  
i e-kupujący planują budżet w znacznie większej liczbie kategorii niż 
przedstawiciele pozostałych grup.  
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Wykres 26: W jakich kategoriach planujesz wydatki w ramach budżetu, np. w skali miesiąca? 
Raport Portfel Polaka, N=456, mający budżet

rachunki, opłaty

wydatki na dom / mieszkanie

dojazdy, paliwo

ubrania

jedzenie, produkty  
codziennego użytku

wyjazdy, wakacje

raty kredytu,  
spłata innego zadłużenia

utrzymanie, naprawy  
samochodu, motoru

prezenty

kiezonkowe na tzw. zachcianki

rozrywka, imprezy

okazje zakupowe,  
wyprzedaże sezonowe

edukacja

zabawki 11%

15%

15%

16%

17%

17%

19%

20%

24%

27%

27%

29%

31%

33%

rachunki, wydatki  
na mieszkanie i paliwo plus 
dojazdy to najczęściej 
budżetowane kategorie



Jeśli chodzi o kwestię dotrzymywania założeń budżetowych aż 84% wsród 
prowadzących budżet regularnie, deklaruje, że udaje im się nie przekraczać 
wyznaczonych sobie granic wydatków. Częściej zdecydowanie „tak” 
odpowiedziały kobiety (30%, mężczyźni 23%), mieszkańcy wsi (40%) oraz 
badani w wieku 45-54 lata i osoby korzystające z urządzeń mobilnych (37%). 
Wydatki „w ryzach” trzyma także aż 9 na 10 e-kupujących.
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Wykres 27: Czy udaje Ci się zwykle dotrzymać założeń budżetowych?  
Raport Portfel Polaka, N=456, posiadający budżet 

1%15%58%26%

tak raczej tak raczej nie nie

9 na 10 e-kupujących 
deklaruje, że udaje im się 
przestrzegać założeń 
budżetowych



Najważniejsze wnioski

• 36% Polaków wyznacza sobie comiesięczny 

budżet, 38% z nich prowadzi go w 

tradycyjnej, papierowej formie 

• w budżecie uwzględniamy rachunki (33%), 

wydatki na dom/mieszkanie (31%) oraz 

koszty dojazdów i paliwa (29%) 

• 84% osób prowadzących budżet, udaje się 

go utrzymać



Oszczędzanie  
i inwestowanie



38% Polaków oszczędza pieniądze. Przede wszystkim są to osoby młode,  
w wieku 25-34 lata, wśród których oszczędzający stanowią 46%, a także 
mieszkańcy dużych miast 100-200 tys. mieszkańców, gdzie oszczędza 50%. 
Najczęściej żeby zaoszczędzić decydujemy się na lokatę oszczędnościową 
(30%), lub odkładamy co pewien okres konkretną kwotę na koncie 
oszczędnościowym (27%). Co ciekawe wciąż 22% badanych deklaruje,  
że trzyma oszczędności w domu.
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Oszczędzenie 

Wykres 28: W jaki sposób oszczędzasz pieniądze? 
Raport Portfel Polaka, N=469, oszczędzający

3%

11%12%13%13%13%

21%22%

27%
30%

mam lokatę oszczędnościową
odkładam co pewien okres konkretną kwotę na koncie oszczędnościowym
trzymam oszczędzone pieniądze w domu
odkładam co pewien okres konkretną kwotę w gotówce
korzystam z funkcji, która przy każdym zakupie za pomocą karty odkłada pewną kwotę na osobne konto
mam indywidualne konto emerytalne
inwestuję (np. w surowce, sztukę, nieruchomości)
korzystam z funduszu inwestycyjnego
obligacje (np. skarbowe) kupowane na rynku pierwotnym lub wtórnym
żadne z powyższych



Na co oszczędzamy? 32% badanych odpowiada po prostu, że na przyszłość 
(głównie osoby z najstarszej grupy wiekowej - 55% i mieszkańcy największych 
miast - 54%), natomiast 29% osób odkłada pieniądze na tzw. „czarną 
godzinę” (częściej kobiety). To dość nieokreślone cele. Jedna czwarta Polaków 
odkłada bardziej konkretnie - na zakup samochodu. Osoby w wieku powyżej 54 
lat również najczęściej oszczędzają na wakacje - 40%. Na wykształcenie dzieci 
stawiają osoby w wieku 45-54 lata, które często mają potomstwo już na 
studiach. 
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Wykres 29: Na jaki cel oszczędzasz pieniądze? 
Raport Portfel Polaka, N=469, oszczędzający

6%

15%

17%

17%

21%

21%

25%

29%

32%

na przyszłość
na tzw. "czarną godzinę"
na samochód
na wakacje/urlop
na dom/mieszkanie
na leczenie
na remont
na wykształcenie dzieci
nie wiem na co przeznaczę zaoszczędzone pieniądze

najczęściej Polacy 
oszczędzają na przyszłość  
i tzw. „czarną godzinę”



To, że Polacy oszczędzają to jedno, ale czy są tego efekty? 37% badanych 
twierdzi, że tak, a mianowicie, iż udało im się już odłożyć jakąś konkretną sumę. 
Podobnego zdania jest aż 82% osób, które wcześniej zadeklarowały 
systematyczne oszczędzanie. Najtrudniej odłożenie jakiejś kwoty przychodzi 
mieszkańcom wsi (21%) oraz - co w sumie nie dziwi - osobom w wieku 15-18 lat. 
Osobom korzystającym z urządzeń mobilnych aż w 54% przypadków udało się 
odłożyć jakieś środki, a e-kupującym w 66% przypadków. A ile mamy na koncie 
(lub jak się okazało wcześniej - w domu)? 18% osób odłożyło jak dotąd sumę  
w przedziale 5001-1000 zł, a 10% sumę osiągającą ponad 100000 zł (przede 
wszystkim osoby w wieku 34-45 lat i kobiety - 11%). Co ciekawe, regularne 
oszczędzanie nie wpłynęło znacznie na wartość odłożonej kwoty.
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Wykres 30: Czy udało Ci się oszczędzić jakąś sumę? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

oszczędzający regularnie

wszyscy badani 63%

18%

37%

82%

TAK NIE

Wykres 31: Czy udało Ci się oszczędzić jakąś sumę? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

oszczędzający regularnie

wszyscy badani 17%

18%

10%

8%

10%

11%

16%

15%

14%

14%

18%

19%

15%

15%

<5000 zł
5001-10000 zł
10001-20000 zł
20001-50000 zł
50001-100000 zł
>100000 zł
nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie



23% Polaków pożycza pieniądze od innych osób. Przede wszystkim mieszkańcy 
miast 100-200 tys mieszkańców (34%) i osoby w wieku 25-34 lata (31%).  
Co więcej, 15% naszych badanych skorzystało z tzw. „chwilówek”, czyli szybkich 
pożyczek gotówkowych. Należą do nich głównie mieszkańcy miast 100-200 
tys. mieszkańców oraz osoby w wieku 45-54 lata (po 23%).
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Pożyczanie i kredyty

Wykres 32: Czy sam(a) pożyczasz pieniądze od innych osób? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

77%23%

TAK NIE

Wykres 33: Czy zdarzyło Ci się skorzystać z tzw. chwilówek? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, biorący chwilówki

85%15%

TAK NIE



Wśród badanych przez nas osób 31% wzięło kiedyś kredyt. Dotyczy to przede 
wszystkim mieszkańców największych miast, ponad 500 tys. mieszkańców 
(41%), a najrzadziej osób mieszkających na wsi (19%). Zapytaliśmy również te 
osoby, które nigdy nie wzięły kredytu, dlaczego nie skorzystały z takiej 
możliwości. 27% z nich nie miało po prostu takiej potrzeby (36% w przypadku 
miast poniżej 20 tys. mieszkańców), 17% nie lubi długoterminowych zobowiązań 
(głównie mężczyźni), natomiast 13% obawiało się, że mogliby nie być w stanie 
wywiązać się ze zobowiązań.
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Wykres 34: Czemu nie wzięłaś/wziąłeś nigdy kredytu? 
Raport Portfel Polaka, N=853, nie wzięli kredytu

19%

8%

13%13%14%

17%

27%

nie miałam/em takiej potrzeby
nie lubię długoterminowych zobowiązań
boję się, że nie będę w stanie spłacać kredytu
wolę poczekać dłużej, ale kupić coś za zaoszczędzone pieniądze, a nie na kredyt
nie mam zdolności kredytowej
nie wiem jak załatwić formalności związane z kredytem
nie wiem



Osoby, które zdecydowały się na wzięcie kredytu, podjęły tę decyzję z różnych 
powodów. Najpopularniejszym z nich, wskazanym przez 31% badanych, był 
zakup domu lub mieszkania (w przypadku mieszkańców wsi - aż 41%). Jedna 
czwarta Polaków biorących kredyt przeznaczyła go na samochód, natomiast 
23% na remont. Kobiety częściej niż mężczyźni stawiają na edukację (23%  
w stosunku do 13%), jak również na kupno samochodu - odpowiednio 28%  
i 23%. Ogólnie panie wskazały częściej na każdą z kategorii oprócz leczenia.  
W kredytach na remont przodują osoby w wieku powyżej 55 lat - 55%. 
Samodzielnie kredyt bierze jedynie 28% badanych, głównie osoby w wieku 
45-54 lata (36%). 
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Wykres 35: Na jaki cel wzięłaś/wziąłeś kredyt? 
Raport Portfel Polaka, N=385, wzięli kredyt

6%

16%

17%

18%

23%

26%

31%

na dom/mieszkanie
na samochód
na remont
na edukację
na wakacje/urlop
na leczenie
żadne z powyższych

kredyt najczęściej bierzemy 
na zakup mieszkania  
lub domu



Jeśli już decydujemy się na wzięcie kredytu, najczęściej bierzemy go z kimś 
innym - robi tak aż 72% osób. Przede wszystkim są to osoby mieszkające na wsi 
(84%). Taki kredyt najczęściej bierzemy z członkiem rodziny (33%), a zaraz 
potem z partnerem lub partnerką (32%). Aż jedna czwarta osób, bierze kredyt  
z kimś znajomym, głównie osoby w wieku 25-34 (29%) i mieszkańcy dużych 
miast 200-500 tys. mieszkańców. 
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Wykres 36: Czy wzięłaś/wziąłeś kredyt samodzielnie? 
Raport Portfel Polaka, N=886, wzięli kredyt

72%28%

TAK NIE

Wykres 37: Z kim wzięłaś/wziąłeś kredyt? 
Raport Portfel Polaka, N=886, wzięli kredyt

24%17%26%36%

z żoną/mężem/partnerem
z członkiem rodziny
ze znajomym
Inne

samodzielnie kredyt wziął 
tylko co czwarty badany



Z zakupów ratalnych skorzystało 37% Polaków. Głownie młode osoby 25-34 
lata (42%), trochę częściej kobiety (38% vs 36% mężczyźni), najrzadziej 
mieszkańcy wsi (21%). Jeśli już decydujemy się na raty, to zdecydowanie 
najczęściej w przypadku zakupów z kategorii rtv/euro/elektronika (40%). Na dom  
i wyposażenie wnętrz raty wzięło 27% badanych, natomiast 16% na produkt  
z kategorii motoryzacyjnej. 
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Zakupy na raty

Wykres 38: Z jakiej kategorii produkty kupiłaś/eś na raty? 
Raport Portfel Polaka, N=853, nie wzięli kredytu

rtv / agd / elektronika

dom

motoryzacja

podróże / wakacje

zdrowie

hobby

gry / rozrywka

moda / odzież / obuwie

produkty finansowe

sport

kosmetyki / uroda

edukacja

produkty dla dzieci

nieruchomości 6%

7%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

10%

11%

13%

16%

27%

40%

najczęściej na raty Polacy 
kupują elektronikę



46% Polaków, którym udało się zaoszczędzić jakieś środki, inwestuje swoje 
pieniądze. Są to częściej mężczyźni (49%), osoby w wieku 45-54 lat (58%) oraz 
mieszkańcy największych miast (63%). W co inwestujemy? Przede wszystkim 
we własną firmę (22%), dalej w fundusze inwestycyjne (21%) oraz, co ciekawe,  
dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie (19%). Inwestycje w kryptowaluty 
zadeklarowało 13% osób, które posiadają oszczędności. 
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Inwestowanie

Wykres 39: W co inwestujesz swoje oszczędności? 
Raport Portfel Polaka, N=469, oszczędzający

we własną firmę

fundusze inwestycyjne

dzieła sztuki,  
przedmioty kolekcjonerskie

obligacje

akcje

waluty

nieruchomości

surowce

złoto

kryptowaluty

instrumenty pochodne

Inne 3%

13%

13%

14%

14%

15%

17%

18%

18%

19%

21%

22%



14% Polaków deklaruje, że zostali oni kiedyś oszukani przez bank. Ta przykra 
sytuacja przytrafiła się 22% mieszkańców miast 20-50 tys. mieszkańców oraz 
21% osób w wieku 45-54 lata. Jednocześnie aż 37% osób nie zna dokładnych 
kosztów prowadzenia konta, a tylko 14% deklaruje, że brakuje im czegoś  
w ofercie banku, z usług którego obecnie korzystają.
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Zaufanie do banków

Wykres 40: Czy zostałaś/eś kiedyś oszukany przez bank? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

86%14%

TAK NIE

Wykres 41: Czy jest coś, czego brakuje Ci w ofercie Twojego banku? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

86%14%

TAK NIE

Wykres 42: Czy znasz koszty prowadzenia Twojego konta w bnku? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

64%36%

TAK NIE

co ósmy Polak deklaruje,  
że został w jakiś sposób 
oszukany przez bank



Wśród osób, które posiadają dzieci aż 44% z nich założyło swoim pociechom 
konto oszczędnościowe, a 56% uczy swoje dzieci na temat finansów. 
Najczęściej jednak rodzice nie prowadzą konkretnych działań w zakresie 
edukacji finansowej dzieci, częściej po prostu wpajają dzieciom szacunek do 
pieniędzy (23%), natomiast jedna piąta nie spełnia wszystkich ich zachcianek. 
18% daje swoim dzieciom konkretne kwoty np. w formie kieszonkowego lub 
własnego konta po to, by mogły nauczyć się rozporządzaniem własnymi 
pieniędzmi.
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Edukacja dzieci

Wykres 43: W jaki sposób uczysz/uczyłaś/eś dzieci o finansach?Raport Portfel Polaka, N=385, uczący dzieci

9%

14%14%
16%17%

18%
20%

23%

wpajam dziecku/dzieciom szacunek do pieniędzy
nie spełniam wszystkich zachcianek dziecka / dzieci
dziecko/dzieci ma/mają swoje pieniądze w formie kieszonkowego / własnego konta
wpajam dziecku/dzieciom konieczność oszczędzania pieniędzy
wpajam dziecku/dzieciom konieczność dobrego inwestowania pieniędzy
wspólnie planujemy ważniejsze wydatki, np. edukację, zakupy elektroniki itp.
dziecko/dzieci ma/mają  swoje konto, gdzie przelewam pieniądze na przyszłość, np. edukację
Inne

kieszonkowe dostaje  
co piąty młody Polak



Najważniejsze wnioski

• 38% Polaków oszczędza pieniądze, 30% 

decyduje się na lokatę oszczędnościową 

• 23% osób pożycza pieniądze od innych 

• 31% osób biorących kredyt przeznaczyło 

go na dom lub mieszkanie



Luksus 



Czy Polacy pozwalają sobie na odrobinę luksusu? 62% z nas owszem.  
W większym stopniu kobiety, osoby w wieku 25-34 lata i mieszkańcy 
największych miast, a także znacznie częściej niż przeciętnie e-konsumenci, 
posiadacze urządzeń mobilnych i, co ciekawe, osoby, które deklarują 
systematyczne oszczędzanie. A czym jest według Polaków luksus?  
Dla 15% z nas to wyjazd na wakacje i zasłużony odpoczynek lub wyjazd do SPA 
(12%). Niestety, aż 14% badanych nie było w stanie zdefiniować czym jest dla 
nich „odrobina luksusu”. 
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Produkty luksusowe

Wykres 44: Czy pozwalasz sobie na odrobinę luksusu? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

1%15%58%26%

tak raczej tak raczej nie nie

6 na 10 Polaków pozwala 
sobie na odrobinę luksusu  
i najczęściej jest to wyjazd na 
wakacje
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Wykres 45: Co oznacza dla Ciebie "odrobina luksusu"? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

14%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

11%

12%

15%

wyjazd na wakacje
wyjazd do SPA
spontaniczyny nieplanowany zakup, np. sukienka, gadżet, t-shirt, biżuteria, kosmetyk
wyjście do kina / teatru
wyjście do restauracji
realizacja planowanego od dawna zakupu, np. z obszaru elektroniki, mody
wyjście na imprezę / spotkanie ze znajomymi
masaż
chwila wolnego czasu tylko dla mnie, np. z dobrą książką, filmem
nie wiem



2/3 badanych deklaruje, że otrzymuje dodatki do pensji. Jakie to dodatki?  
12% z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne, tyle samo dodatki na wczasy  
i wakacje. 11% może cieszyć się karnetami na siłownie, imprezami 
integracyjnymi, szkoleniami oraz bonami zakupowymi, takimi jak Sodexo.  
Aż 36% Polaków nie otrzymuje natomiast żadnych dodatków do swojej pensji.  
A jakie dodatki chcielibyśmy otrzymywać? Otóż najwięcej osób wskazało na 
dodatki do urlopów/wakacji, natomiast 16% na opiekę zdrowotną lub samochód 
służbowy. 
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Dodatki do pensji

Wykres 46: Jakie dodatki do pensji otrzymujesz?  
Raport Portfel Polaka, N=1188, internauci pow. 18 roku życia
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nie chciał(a)bym otrzymywać dodatków

opieka zdrowotna

dodatki na wczasy / wakacje

karnet na siłownię

imprezy integracyjne

szkolenia

bony zakupowe, np. Sodexo

prezenty świąteczne

samochód służbowy

firmowa stołówka / darmowe owoce, przekąski
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oczekiwane dodatki



Najważniejsze wnioski

• 62% Polaków pozwala sobie na 

„odrobinę luksusu” 

• luksusem dla 15% badanych jest 

wyjazd na wakacje  

• aż 36% Polaków nie otrzymuje 

dodatków do pensji



Ocena sytuacji 
finansowej 



Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową? W 35% przypadków 
umiarkowanie dobrze, natomiast aż jedna piąta uważa ją za bardzo dobrą. 
Kobiety i mężczyźni wykazują bardzo podobny poziom optymizmu. Jeśli chodzi  
o miejsce zamieszkania najlepiej swoją sytuację oceniają mieszkańcy średnich 
miast, a mieszkańcy wsi najczęściej nie potrafią ocenić jej w ogóle (38%). 
Znacznie lepiej swoją sytuację finansową oceniają także osoby w wieku 25-34 
lata, posiadacze urządzeń mobilnych i osoby deklarujące regularne 
oszczędzanie. W tej grupie aż 3/4 osób twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest 
dobra lub bardzo dobra.  
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Ocena sytuacji obecnej

Wykres 47: Jak oceniasz swoją sytuację finansową? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

17%13%16%35%20%

jest badzo dobra
jest umiarkowanie dobra
jest raczej niedobra
jest bardzo niedobra
nie mam zdania

co piąty Polak uważa swoją 
sytuację finansową  
za bardzo dobrą



2/3 Polaków jest zdania, że ich sytuacja finansowa w najbliższym czasie się 
poprawi. Najwięcej optymizmu mają w sobie mieszkańcy dużych miast, ale nie 
największych aglomeracji, wśród których tylko 54% mieszkańców wskazało na 
poprawę sytuacji w najbliższej przyszłości. Optymistycznie w przyszłość patrzą 
posiadacze urządzeń mobilnych, e-kupujący, a przede wszystkim osoby 
oszczędzające. Kobiety i mężczyżni są tak samo optymistycznie nastawieni do 
swojej przyszłości finansowej. 
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Ocena sytuacji przyszłej

Wykres 48: Twoja sytuacja finansowe w najbliższej przyszłości…  
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

31%69%

polepszy się
pogorszy się

1/3 Polaków uważa, że ich 
sytuacja finansowa raczej się 
pogorszy



Najważniejsze wnioski

• 35% Polaków ocenia swoją sytuację 

finansową jako „umiarkowanie dobrą” 

• 69% osób uważa, że ich sytuacja 

finansowa w przyszłości ulegnie 

poprawie 



http://ecpawards.pl/zglos


Wiedza 
o finansach 



Wiemy już jak oceniamy naszą sytuację finansową, ale pozostaje pytanie jak 
oceniamy naszą wiedzę z tego zakresu? Okazuje się, że sami siebie oceniamy na 
3,24 w 5-stopniowej skali - więc niezbyt dobrze. Co ciekawe, wiedzę innych 
Polaków oceniamy jeszcze gorzej - na 2,82.
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Poziom wiedzy

Wykres 49: Ocena wiedzy finansowej (skala 0-5) 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

moja wiedza

wiedza Polaków

0 1 2 3 4 5

2

2

2,82

3,24



65

• pieniądze zawsze chować pod poduchę  
• żaden pieniądz nie śmierdzi  
• pieniądze szczęścia nie dają 
• nie trzymać torebki na podłodze, bo pieniądze uciekają 
• grosz do grosza, a będzie kokosza 
• pieniądze nie rosną na drzewach 
• nie rozumie nędzy, kto ma worek pieniędzy  
• czas to pieniądz  
• nie wszystko złoto, co się świeci 
• liczy się każdy grosz 
• biednemu zawsze wiatr w oczy 
• pieniądz dobry sługa, ale zły przewodnik  
• nie ma złej wódki dla pijaka, złej monety dla kupca ani 
brzydkiej niewiasty dla rozpustnika 

• gdy pieniędzy wiele, wokół przyjaciele  
• pożycz człowiekowi pieniądze, a kupisz sobie wroga  
• pieniądz rodzi pieniądz  
• oszczędzają bogaci i nam się opłaci 

Nasz stosunek do pieniędzy i wiedzę odzwierciedla też często przekaz, jaki 
otrzymaliśmy od rodziców i różne, funkcjonujące powszechnie powiedzenia.   
Co więc Polacy myślą o finansach? Poniżej przedstawiamy kilkanaście 
najpopularniejszych „prawd” o pieniądzach, jakimi podzielili się z nami 
konsumenci.



Zapytaliśmy badanych o to, kto ich zdaniem lepiej zarządza pieniędzmi. 31%  
z nich stwierdziło, że lepsi w tym są mężczyźni (w tym 42% mieszkańców 
największych miast). Im osoba młodsza, tym częściej wskazywała na taką 
prawidłowość. Tylko 48% Polaków uważa, że płeć nie ma tutaj żadnego 
znaczenia. Kobiety nieco częściej wskazywały siebie niż płeć przeciwną, ale nie 
istotnie częściej (28% i 26%), natomiast panowie już zdecydowanie stwierdzili, 
że to oni są lepsi w zarządzaniu pieniędzmi (35% i 19%).
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Wykres 50: Swoimi finansami zarządzają lepiej… 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

48%23%31%

mężczyźni
kobiety
płeć nie ma w tym przypadku znaczenia

połowa badanych jest zdania, 
że płeć nie ma wpływu  
na efektywność  
w zarządzaniu pieniędzmi



Najważniejsze wnioski

• swoją wiedzę z zakresu finansów 

oceniamy na 3,24 w pięciostopniowej 

skali. Wiedzę innych osób już na 2,82 

• 31% badanych uważa, że mężczyźni 

lepiej zarządzają swoimi pieniędzmi 



Dobroczynność



Wiemy jak to jest z pożyczaniem i braniem kredytów przez Polaków, pozostaje 
pytanie, co w przypadku pożyczania innym osobom? Okazuje się, że 24% 
Polaków nie ma z tym problemów. Częściej są to osoby w wieku 45-54 lata 
(33%), mieszkańcy miast 100-200 tys. mieszkańców (32%) i kobiety (25%  
w stosunku do 23% w przypadku mężczyzn). Znacznie częściej 
pożyczkodawcami są też osoby, które same oszczędzają pieniądze, a także  
konsumenci mobilni i e-kupujący. A komu udzielamy pożyczek? Otóż  
w praktycznie takim samym stopniu rodzinie jak i naszym znajomym (65%  
i 64%). Swoim znajomym chętniej pożyczą niezbędne środki mężczyźni (70%), 
najmłodsi w wieku 15-18 lat (83%) oraz mieszkańcy wsi (75%).  
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Pożyczanie

Wykres 51: Czy pożyczasz pieniądze innym osobom? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

76%24%

TAK NIE

Wykres 52: Komu pożyczasz pieniądze? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

64%

65%

rodzinie
znajomym

1/4 Polaków pożycza 
pieniądze innym



31% Polaków wspiera akcje charytatywne. Zazwyczaj jest to pomoc 
sporadyczna, dokonywana raz na rok, przy okazji finału WOŚP lub kilka razy  
w roku (po 32%). Tylko 6% Polaków natomiast wspiera potrzebujących 
regularnie, kilka razy w miesiącu lub nawet częściej.
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Dobroczynność

Wykres 53: Czy wspierasz akcje charytatywne? 
Raport Portfel Polaka, N=1238, internauci

69%31%

TAK NIE

Wykres 54: Jak często wspierasz akcje charytatywne? 
Raport Portfel Polaka, N=379, wspierający

raz na rok, przy okazji finału WOŚP

od czasu do czasu - kilka razy w roku

raz na rok, w ramach akcji na święta  
Bożego Narodzenia,  

np. Szlachetna Paczka

raz na rok, przy rozliczeniu podatkowym

regularnie - kilka razy w miesiącu lub częściej

nie wiem / nie pamiętam 1%

6%

9%

20%

32%

33%

akcje charytatywne Polacy 
wpierają przeważnie  
raz na rok



Jaką formę wsparcia wybierają zaangażowani w działania dobroczynne? 32%  
z nich wspiera okazyjne akcje charytatywne lub wpłaca pieniądze na wybrane 
cele charytatywne, natomiast jedna czwarta wybiera osoby, które potrzebują 
pomocy w swoim miejscu zamieszkania i najbliższym sąsiedztwie. 16% uznało, 
że pomocą jest także udostępnienie informacji o akcji charytatywnej w mediach 
społecznościowych. To z jednej strony pozytywny trend, ponieważ ułatwia 
rozprzestrzenianie się informacji o potrzebujących, z drugiej - niezbyt dobrze 
byłoby gdyby takie działania zastąpiły realne wsparcie. 
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Wykres 55: W jaki sposób wspierasz akcje charytatywne 
Raport Portfel Polaka, N=379, wspierający

10%

16%17%18%19%

23%
25%

33%

wspieram okazyjnie akcje charytatywne / wpłacam pieniądze na wybrane cele charytatywne
wspieram finansowo lub pomagam osobom potrzebującym w sądziedztwie
korzystam z serwisów typu siepomaga.pl
przekazuję potrzebującym nieużywane ubrania / produkty / sprzęt
pracuję społecznie, np. w schronisku dla zwierząt, szpitalu, domu dziecka
kupuję w serwisach typu charytatywni.allegro.pl
udostępniam informację o akcjach charytatywnych na facebooku
nie wiem / nie pamiętam

dla 16% badanych 
udostępnienie informacji  
o akcji charytatywnej  
w social media jest  
formą pomocy



Najważniejsze wnioski

• 24% Polaków pożycza innym pieniądze 

• akcje charytatywne wspiera 31% 

Polaków, jednak regularnie tylko 6% 

• 23% wspierających korzysta z 

serwisów takich jak siepomaga.pl



Metodologia



Portfel Polaka 2017. Płatności, budżet, inwestycje i oszczędności | Lipiec 2017

Metodologia

• Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview) responsywnych ankiet elektronicznych emitowanych na stronach www oraz  
w wysyłce mailowej. 

• Dane zbierane były w dniach 12 - 26 czerwca 2017 roku.  

• Pozyskaliśmy odpowiedzi od 1238 internautów.  

• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze 

polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca 

zamieszkania.  

• W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.
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informacje od 1238 
konsumentów



Członkowie e-Izby

Nazwa firmy Adres WWW
3 SERVICES FACTORY S.A. www.3s.pl/factory
Adelaida Grygieńć S.J. www.superkoszyk.pl
Adtank Sp. z o.o. http://adtank.pl/
ADVICERO TAX Sp. z o.o. http://www.advicero.eu/
Agencja Reklamowa Art. Group Sp. z o.o. www.artgroup.pl
AJ Produkty Sp. z o.o. www.ajprodukty.pl
ALE GROSZ Sp. z o.o. brak
Audio Marketing Sp. zo.o www.audio-marketing.pl/
Autenti Sp. z o.o. https://autenti.com/
Awin Sp.zo.o www.awin.com
Banach Outsorcing Sp. z o.o. http://www.banachoutsourcing.pl/
BDSKLEP.PL Sp. z o.o. bdsklep.pl
Berry Project Sp. z o.o. http://berryproject.com/
Beyond.pl Sp. z o.o. www.beyond.pl
Bluerank Sp. z o.o. www.bluerank.pl
Bold Brand Commerce Sp. z o.o. boldagency.net
Cloudpack Sp. z o.o. http://www.cloudpack.pl/
Codemedia S.A. codemedia.pl
Colderro Ewa Zimna brak
ComVision Sp. z o.o. www.comvision.pl
Conrad Electronic Sp. z o.o. www.conrad.pl
ConTrust Communication Renata Syperek-Komar contrust.pl
Corton Sp. z o.o. corton.pl
CRIF Services Sp. z o.o. http://www.crif.pl/
Creativestyle Polska Sp. z o.o. creativestyle.pl
Currency One S.A. https://currency-one.com/
DAZUMI  Sp. z o.o. dazumi.pl
Decathlon www.decathlon.pl
DelFast Sp. z o.o. https://pl.delfast.co/
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o. https://www.dentsuaegisnetwork.pl/
DialCom24 Sp. z o.o. https://www.przelewy24.pl/

dodrukarki.p. Sp. z o.o. https://www.dodrukarki.pl

dotMedia Jacek Bieliński/ DecoMania.pl Jacek Bielińśki

Dotpay S.A. www.dotpay.pl

Duet Development Sp. z o.o. http://www.balladine.com
ECOMMADVICE Advive Sonisława Piskorska http://eco-advice.pl/
EIA Polska Sp. z o.o. www.eia.com.pl
Eklektika Sp. z o.o. eklektika.pl
Ekskluzywna.pl Michał Sampolski ekskluzywna.pl
Empik S.A empik.pl
e-muzyka S.A. - członek z Grupy Empik e-muzyka.pl
EPAKA.PL Sp. z o.o. https://www.epaka.pl/
E-POINT S.A. https://www.e-point.pl/
Estoremedia Sp. z o.o. http://estoremedia.com/
Euro-Net Sp. z o.o. https://www.euro.com.pl/
Evigo.com Sp. z o.o. S.K. https://evigo.com/
Evolution P. BIALIC I M. PADJAS S.J. https://evl.pl/
F.P.U.H. Sedia Janiczek Zbigniew http://www.sedia.pl/
Fashion House Services Sp. z o.o. http://fashionhouse.com/pl/
Fast White Cat S.A. http://fastwhitecat.com/
FIEGE Sp. z o.o. http://www.fiege.pl/pl/home
Fiero Group Sp. z o.o. S.K.  marka Q-Solutions Studio http://www.fiero-group.com.pl/
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski https://www.vmp.com.pl/
First Data Polska S. A. https://www.firstdata.com
FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o. http://fishskateboards.com/pl/
Fly.pl http://fly.pl/
FreshMail Sp. z o.o. https://freshmail.pl/
Frosmo Sp. z o.o. https://frosmo.com/en/
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej http://dmdf.org/

http://www.bluerank.pl


Nazwa firmy Adres WWW

Gandalf Sp. z o.o. - członek z grupy Empik gandalf.com.pl

GETRESPONSE Sp. z o.o. https://www.getresponse.pl/

Gomobi.pl Łukasz Kłosowski gomobi.pl

Gorseciarka.pl Małgorzata Chubobińska gorseciarka.pl

Grupa Allegro Sp. z o.o. allegro.pl
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK FURGONETKA.pl https://furgonetka.pl/
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK SPINACZ.pl https://furgonetka.pl/
GRUPA ZNATURY Sp. z o.o. http://www.znatury.pl/

gry-online.pl - członek z Grupy Empik http://www.gry-online.pl/

Honki Sp. z o.o. https://www.honki.pl/

Hostersi Sp. z o.o. https://www.hostersi.pl/
Ideacto Sp. z o.o. http://www.ideacto.pl/
Info Technologies Sp. z o.o. http://e-opisy.pl/

INIS Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A. http://www.inis.pl/

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. https://twoj.inpost.pl/
Internet Mall Polska Sp. z o.o. https://www.mall.pl/
JARSA Sp. z o.o. http://jarsa.pl/

Jerzy Gadowicz

JG Business Support Joanna Gosiewska-Kozłow http://www.jgbs.pl/
Joanna Stopyra
KKVLAB Jacek Popko http://www.usability-lab.pl/
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe
Krajowy Integrator Płatności S.A. https://tpay.com/
Kwanko Sp. z o.o. https://www.kwanko.com

LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o. http://www.ldp.com.pl/

Legal Networks Sp. z o.o. dawniej Pronike https://www.specprawnik.pl/

LIZARD MEDIA S.J. P. Biliński M. Wieczorek http://www.lizardmedia.pl/
Loando S.C. Suwik, Zastrzeżyński https://loando.pl/
Lokalne Ogniwo Sp. z o.o. http://lokalneogniwo.pl/

LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ http://loopa.eu/

Łukasz Sypek REDHAND https://www.redhand.pl/
Marcin Sobkowicz
MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski
Meblobranie.pl Sp. z o.o. http://www.meblobranie.pl

Medien Service S. Cieśliński http://medienservice.com.pl/

MELISSA Sp. z o.o. https://www.apteka-melissa.pl/

Merlin Group S.A. https://merlin.pl

MG Concept Sp. z o.o. http://meskiegacie.pl/
Michał Meller Dotmarketing
Microbe Sp. z o.o. http://microbe.pl/

Mobile Institute https://mobileinstitute.eu/

MrTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A. https://sare.pl/

MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno http://www.multiperfumeria.pl/

MyMLS.com Sp. z o.o. http://www.mymls.pl/

Nexus Jarosław Gaładyk https://www.enexus.pl/

NoNoobs.pl S.A. http://www.nonoobs.pl/

Oktawave Sp. z o.o. https://www.oktawave.com/pl

OL-MAR Olga Mielczarek https://e-zabawkowo.pl/

Optimise Media Poland Sp. z o.o. https://www.optimise.pl/

Optivo GmbH / Sp. z o.o. Oddział w Polsce https://www.optivo.com/pl

ORBA Sp. z o.o. https://orba.pl/
Orbis Software Polska http://www.orbis-software.pl/
Oro Poland Sp. z o.o. http://www.oro.pl/

PayU S.A. https://www.payu.pl/

PESTKA Agnieszka Smoczyńska http://makowapanienka.com/

POL-POŻ S. J. http://pol-poz.pl/
Polska Platforma Kredytowa S.A. www.kredytmarket.com
PostNord Fulfilment Sp. zo.o. http://www.postnord.com/en/

Profeina Magdalena Górak https://profeina.pl/pl/

Project Sharing Sp. z o.o. https://naspole.pl/



Nazwa firmy Adres WWW
Ravelo Sp. z o.o. https://www.ravelo.pl/
Revenue Group Sp. z o.o. http://revenuegroup.pl/#/
Rzetelna Grupa Sp. z o.o. https://www.rzetelnagrupa.pl/
SAP Polska Sp. z o.o. https://www.sap.com/poland/index.html
SARE S.A. http://saresa.pl/pl/strona-glowna/
Satysfakcja Sp. z o.o. https://www.x-kom.pl/
SaveCart Sp. z o.o. https://savecart.pl/pl/
Sephora Polska Sp. z o.o. http://www.sephora.pl/
Simens Finance Sp. z o.o. www.inance.eplatforma.eu
Skąpiec.pl Sp. z o.o. skapiec.pl
Skorupscy Group

S-NET Sp. z o.o. https://www.s-net.pl/
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta http://www.sortmund.pl/
Splio Polska Sp. z o.o. https://www.splio.com/pl/
Spozycjonowani.pl Robert Duda spozycjonowani.pl
Square Data S.A. http://squaredata.pl/
Starcom Sp. z o.o. https://www.facebook.com/StarcomPolska%20%20/?fref=ts
STARTEND Marcin Szreter http://startend.pl/

STS elektro Sp. z o.o. http://www.hurtownia-elektro.pl/

TeleTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.

TIM Spółka Akcyjna https://www.tim.pl/

Tosend Sp. z o.o. http://www.tosend.pl/pl
TOYS "R" US Poland Sp. z o.o. http://www.toysrus.pl/
Trade Doubler Sp. z o.o. http://www.tradedoubler.com/pl/
Trade Tracker Poland Sp. z o.o https://tradetracker.com/pl/
TUPOLSKA Sp. z o.o. https://tupolska.com/
UBER uber.com
UCANDO Sp. z o.o. https://www.ucando.pl/
Value Media Sp. z o.o. http://www.valuemedia.pl/
Ve Interactive Poland Sp. z o.o. https://www.veinteractive.com/pl/
Vecto Sp. z o.o. http://www.vecto.pl/
Vindicat www.vindicat.pl
Virtua Sp. z o.o. http://www.virtuaoperator.pl/
Virtualo Sp. z o.o. - członek z Grupy Empik http://virtualo.pl/
VISCIOLAFASHION http://www.visciolafashion.com/
VROINVEST.com Oliver Wrona https://bamadoo.pl/
Way2Send Sp. z o.o. https://www.way2send.pl/
Wearco Sp. z o.o. https://answear.com/
WONGA.PL Sp. z o.o. wonga.pl
X-PRESS Couriers Sp. z o.o. http://www.x-press.com.pl/
Yintaro Sp. z o.o. http://www.yintaro.com/
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