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www.facebook.com/licencjanazaufanie

InfoD�ug jest pierwszym w Polsce raportem 
o osobach nieterminowo reguluj�cych 
zobowi�zania wobec banków i innych 
podmiotów. Informuje o niesolidnych 

d�u�nikach znajduj�cych si� w Rejestrze 
D�u�ników Biura Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji 
Kredytowej. Raport powstaje w oparciu 

o dane okre�lone w Ustawie 
o udost�pnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych. Mowa 

w nim o d�ugach przeterminowanych 
powy�ej 60 dni, przekraczaj�cych 

200 z�otych: w bankach, u dostawców 
us�ug masowych, w firmach 

po�yczkowych, transportowych oraz 
samorz�dach. Uwzgl�dnione s� równie� 

zaleg�o�ci potwierdzone wyrokiem 
s�dowym i tytu�em wykonawczym, 

a tak�e zg�oszone przez s�dy niezap�acone 
na rzecz wymiaru sprawiedliwo�ci: koszty 

s�dowe, grzywny i nawi�zki.

W oparciu o dane pochodz�ce 
z dwóch baz: Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor oraz 
Biura Informacji Kredytowej 
prezentujemy Pa�stwu ju� 32. 

edycj� Raportu InfoD�ug. Raport ma na celu 
pokazanie skali problemu jakim jest nieter-
minowe sp�acanie zobowi�za� (d�ugów) przez 
Polaków. Od poprzedniej publikacji, w której 
uj�li�my po raz pierwszy dane przygotowane 
wed�ug nowej metodologii, dzieli nas pó� 
roku. Od tamtej pory cz��� najwa�niejszych 
informacji dotycz�cych zaleg�ych d�ugów 
Polek i Polaków, zaprezentowali�my w formie 
kwartalnego newslettera, który ukaza� si� 
w marcu tego roku i do tych danych równie� 
odwo�ujemy si� w przygotowanej publikacji. 

Obecnie niemal 2 mln 150 tys. Polek i Pola-
ków nie radzi sobie z terminowym zwrotem 
posiadanych zobowi�za� zarówno kredyto-
wych jak i pozakredytowych.

��czna kwota zaleg�ych d�ugów osób odnoto-
wanych w Rejestrze D�u�ników Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor oraz w Biurze Infor-
macji Kredytowej wynios�a na koniec marca 
2016 r. � 44,65 mld z�. Na sum� t� sk�adaj� si� 
zaleg�e zobowi�zania osób prywatnych prze-
kraczaj�ce 200 z� z co najmniej 60-dniowym 
opó�nieniem m.in. z tytu�u niesp�aconych 
kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, 
po�yczek z firm po�yczkowych, rachunków za 
us�ugi telekomunikacyjne, telewizj� kablow�, 
pr�d, gaz, czynsz, niezap�aconych alimentów, 

S�AWOMIR GRZELCZAK � Prezes Zarz�du BIG InfoMonitor S.A.
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(blisko 18 proc.) z 2 147 606 

niesolidnych dłużników ma jed-

nocześnie zaległe zobowiązanie 

w bazie BIG i BIK. Dlatego, 

ostateczna liczba osób z pro-

blemami nie jest sumą dłużni-

ków posiadających przetermi-

nowane zobowiązania pozakre-

dytowe i kredytowe.

380,5 
TYS. OSÓB grzywien i kar orzeczonych przez s�dy czy 

op�at karnych za jazd� bez  biletu.  

W ci�gu kwarta�u wzros�a zarówno wysoko�� 
niezap�aconych na czas zobowi�za� jak i liczba 
osób z zaleg�o�ciami. Zad�u�enie zwi�kszy�o 
si� o 1,89 mld z�, czyli 4,4 proc., a liczba osób 
o 91 tys. (4,4 proc.). 

Najwa�niejszy wniosek wynikaj�cy z obserwa-
cji zaleg�ych d�ugów Polek i Polaków to zmia-
na charakteru nieregulowanych zobowi�za�. 
Ro�nie bowiem udzia� niezap�aconych na czas 
zobowi�za� pozakredytowych, zmniejsza si� 
natomiast warto�� zaleg�o�ci kredytowych. 
Rozk�ad geograficzny (przestrzenny), czyli miej-
sce zamieszkania niesolidnych d�u�ników oraz 
socjodemograficzny � ich wiek i p�e� tym ra-
zem nie przynios�y wi�kszych niespodzianek.  

Przyczyn� wzrostu warto�ci zaleg�ych zobowi�-
za�, jak i liczby osób nieterminowo reguluj�-
cych zobowi�zania, nie jest bynajmniej pogar-
szaj�ca si� sytuacja ekonomiczna polskiego 
spo�ecze�stwa, lecz rosn�ca w�ród wierzycieli 
�wiadomo�� mo�liwo�ci korzystania z us�ug 
Biur Informacji Gospodarczej jako skutecznego 
sposobu  mobilizowania do terminowych p�at-
no�ci. W ci�gu pierwszych trzech miesi�cy tego 
roku liczba firm i instytucji, które nawi�za�y 
wspó�prac� w zakresie przekazywania informa-
cji o niesolidnych d�u�nikach do BIG InfoMo-
nitor wzros�a o ponad 10 proc. W�ród nowych 
podmiotów decyduj�cych si� na us�ugi BIG 
InfoMonitor s� m.in. s�dy, które zgodnie z obo-
wi�zuj�cymi regulacjami prawnymi, od po�owy 
zesz�ego roku maj� obowi�zek zg�aszania do 
wszystkich BIG-ów osób i firm, które nie p�ac� 

Liczba osób nieregulujących terminowo zobowiązań 
oraz łączna kwota zaległych zobowiązań w mld zł

�ród�o: BIG InfoMonitor

zaległe zobowiązania w mld zł

osoby nieregulujące terminowo zobowiązań 

grudzień 2015*

40,39
marzec 2016*

42,76
czerwiec 2016*

44,65

1 977 2841 977 2841 977 284

2 056 5282 056 5282 056 528

2 147 6062 147 6062 147 606

*  dane kolejno z: sierpnia 2015 r., grudnia 2015 r., marca 2016 r.
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wierzyciel ma na usunięcie z re-

jestru BIG informacji o dłużniku, 

jeśli ten spłacił zaległości.

14 DNI
kosztów post�powa� s�dowych, czy te� grzy-
wien lub nawi�zek na rzecz Skarbu Pa�stwa. 
Liczba d�u�ników wymiaru sprawiedliwo�ci 
wpisanych do BIG InfoMonitor wzros�a w pier-
wszym kwartale z nieca�ych 3 tys. z zaleg�o�-
ciami 4,4 mln z� do prawie 9 tys. osób z d�ugiem 
przekraczaj�cym 12,5 mln z�. Jeszcze wi�ksz� 
zmian� wida� w�ród d�u�ników alimentacyj-
nych. Podobnie jak s�dy, gminy równie� ma-
j� ju� obowi�zek zg�oszenia d�u�ników do 
ka�dego BIG-u w kraju. W tym przypadku 
obowi�zek dotyczy osób, za które samorz�dy 
wyp�acaj� dzieciom �wiadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego. Liczba d�u�ników alimenta-
cyjnych w BIG InfoMonitor zwi�kszy�a si� od 
ko�ca roku 2015 r. do ko�ca marca 2016 r. 
o 33,5 tys., a kwota zaleg�o�ci alimentacyjnych 
o 1,2 mld z�.  

Tak znacz�cej dynamiki jak zaleg�o�ci poza-
kredytowe nie wykazuj� zaleg�o�ci kredytowe. 
Po pierwsze, dlatego, �e na wysokim pozio-
mie utrzymuje si� jako�� sp�aty udzielanych 
w ostatnich latach kredytów mieszkaniowych 
i konsumpcyjnych. Obecnie odsetek niere-
gularnych kredytów konsumpcyjnych, po 12 
miesi�cach od ich udzielania wynosi mi�dzy 
4 a 5 proc., a kredytów mieszkaniowych nie 
przekracza 2 proc. Dodatkowo wprowadzenie 
przez rz�d od lutego tego roku podatku od 
aktywów (0,44 proc.) mocno zaktywizowa�o 
banki do sprzeda�y portfeli kredytowych 
szczególnie kredytów niepracuj�cych, czyli 
opó�nionych w sp�acie. Trend ten znajduje 
m.in. potwierdzenie w du�ych emisjach obli-
gacji korporacyjnych emitowanych na zakup 
wierzytelno�ci przez firmy windykacyjne. 
Fundusze sekurytyzacyjne i firmy windyka-
cyjne spodziewaj� si� w tym roku, �e sprze-
da� portfeli kredytowych banków osi�gnie 
rekordow� warto�� � ponad 16 mld z�. 

Trendy te przek�adaj� si� na zmian� struktury 
zaleg�ych zobowi�za� Polaków � ro�nie udzia�  
zaleg�o�ci pozakredytowych, a spada kredyto-
wych. Kwota nieop�aconych na czas zobowi�-
za� pozakredytowych wynios�a na koniec 
marca 17,07 mld z� wobec 15,68 mld z� trzy 
miesi�ce wcze�niej (wzrost o prawie 9 proc.). 
Zaleg�o�ci kredytowe zwi�kszy�y si� w tym 
czasie z 27,08 mld z� do 27,58 mld z� (nieca�e 
2 proc.).

W efekcie odsetek zobowi�za� pozakredyto-
wych w strukturze wszystkich zaleg�ych zobo-
wi�za� wzrós� o 1 pkt proc. do 38 proc., a od 
sierpnia zesz�ego roku a� o 10 pkt proc. 
Wszystko wskazuje na to, �e w kolejnych kwar-
ta�ach tendencja ta powinna si� utrzyma�. 

PROBLEMY ALBO Z KREDYTEM, 
ALBO Z RACHUNKAMI

W Rejestrze D�u�ników BIG InfoMonitor na 
koniec marca znajdowa�o si� 1 497 045 osób 
z zaleg�o�ciami, z kolei w BIK 1 031 024 osób.  
W BIG niesolidnych d�u�ników przyby�o w ci�-
gu kwarta�u 116 tys., w BIK nieca�e 7 tys. Zes-
tawienie obu baz pozwala stwierdzi�, �e wi�k-
szo�� osób z zaleg�o�ciami to nie s� notoryczni 
niesolidni d�u�nicy, którzy nie p�ac� naraz wi�-
kszo�ci zobowi�za� m.in. rat w banku, czynszu 
czy rachunków telefonicznych. Osób z jedno-
czesnymi k�opotami w regulowaniu rat kre-
dytów, po�yczek i bie��cych p�atno�ci jest 
380,5 tys., czyli nieca�e 18 proc. Dlatego te� 
��czna liczba niesolidnych d�u�ników nie jest 
sum� d�u�ników BIG InfoMonitor oraz BIK 
i wynios�a na koniec marca 2 147 606, o 91 078 
osób wi�cej ni� w grudniu 2015 r. Charaktery-
styczne jest to, �e w przypadku zaleg�o�ci kre-
dytowych wchodz� w gr� wy�sze kwoty 
(przeci�tnie na osob� 26 746 z�) ni� przy 
zaleg�o�ciach pozakredytowych (11 405 z�). 
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zaległości powoduje usunięcie 

wpisu z bazy BIG. Rejestr nie 

zachowuje archiwalnych danych 

nie ma więc śladu po usuniętej 

informacji na temat zadłużenia.

CAŁKOWITA 

SPŁATA

WST�P

Co jest zjawiskiem normalnym, wynikaj�cym 
ze specyfiki zobowi�za� kredytowych, z regu�y 
wy�szych, ni� zobowi�zania pozakredytowe. 

Przyrost liczby osób niereguluj�cych termino-
wo zobowi�za� spowodowa�, �e Indeks Zale-
g�ych P�atno�ci Polaków równie� si� podwy�-
szy�. Wska�nik pokazuj�cy liczb� osób z zale-
g�ymi zobowi�zaniami przypadaj�c� na 1000 
doros�ych Polaków dla ca�ego kraju wzrós� 
z 65,4  do 68,1.    

Udzia� niesolidnych p�atników w populacji po-
kazuje, �e w Polsce w ró�nych cz��ciach kraju 
wci�� utrzymuj� si� wyra�ne ró�nice pod 
wzgl�dem moralno�ci p�atniczej. Linia podzia-
�u przebiega wzd�u� zachodniej granicy woje-
wództw: podlaskiego, mazowieckiego, �wi�to-
krzyskiego oraz ma�opolskiego. W tej samej 
grupie jest te� woj. opolskie, oddzielone od 
innych podobnych sobie przez �l�sk. Miesz-
ka�cy Polski pó�nocno-zachodniej, i cz��ciowo 
centralnej radz� sobie gorzej z terminowym 
regulowaniem zobowi�za�, w porównaniu 
z rodakami z cz��ci wschodniej i po�udnio-
wej. Najmniej korzystnie przedstawia si� woj. 
kujawsko-pomorskie, gdzie na ka�de 1000 
doros�ych osób przypada 91 niesolidnych d�u�-
ników. Niewiele lepiej jest w woj. zachodnio-
pomorskim oraz lubuskim, gdzie takich osób 
jest 89. Negatywnie wyró�niaj� si� te� Dolny 
�l�sk, �l�sk oraz Warmia i Mazury z liczb� nie-
rzetelnych d�u�ników od 80 do 88 na ka�de 
1000 doros�ych mieszka�ców. Na drugim bie-
gunie znajduje Podkarpacie, gdzie d�u�ników 
z problemami jest 37 na 1000 doros�ych osób 
w województwie, czy te� Ma�opolski i Podlasia, 
gdzie jest ich 46.   

NAJWI�CEJ D�U�NIKÓW TO OSOBY 
MI�DZY 35 A 44 ROKIEM �YCIA

Demograficzne uj�cie problemu przetermino-
wanych d�ugów pokazuje, �e wygl�da on ina-

czej w zale�no�ci od p�ci i wieku d�u�ników. 
W�ród niep�ac�cych na czas zdecydowanie do-
minuj� m��czy�ni jest ich ju� 61,5 proc. Je�li 
chodzi o kryterium wiekowe, to najliczniej 
w�ród niesolidnych d�u�ników reprezentowa-
ne s� osoby w wieku � 35-44 lat (24 proc.). Ich 
udzia� w zaleg�ych zobowi�zaniach jest rów-
nie� najwy�szy i wynosi 31 proc. W tej grupie 
wiekowej wyst�puje te� najwy�sze prawdopo-
dobie�stwo spotkania osoby z przetermino-
wanymi p�atno�ciami. Na 1000 osób mi�dzy 
35 a 44 rokiem �ycia przypada ponad dzie-
wi��dziesi�ciu czterech niesolidnych d�u�ni-
ków. W du�ej mierze wynika to z aktywno�ci 
kredytowej i poziomu ukredytowienia osób 
w tym wieku � 60 proc. 35-44 latków  posiada 
co najmniej jeden czynny kredyt. I jest to naj-
wy�szy poziom ukredytowienia w�ród prezen-
towanych w raporcie kategorii wiekowych. 

Opinie dotycz�ce nadu�y� pope�nianych przez 
konsumentów w sferze finansowej i warunku-
j�ce je cechy spo�eczno-demograficzne przed-
stawia prof. dr hab. Anna Lewicka-Strza�ecka 
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w tek�cie 
zamieszczonym na ko�cu publikacji. We wspól-
nym badaniu Konferencji Przedsi�biorstw Fi-
nansowych i BIG InfoMonitor opisanym przez 
prof. Ann� Lewick�-Strza�eck� sprawdzili�my 
na ile deklarowane przez ludzi ogólne normy 
i warto�ci przek�adaj� si� na akceptacj� dla ich 
naruszania w konkretnych sytuacjach. Odpo-
wiedzi respondentów dostrzegaj�cych okolicz-
no�ci usprawiedliwiaj�ce kogo�, kto np. p�aci 
gotówk� bez rachunku, by unikn�� p�acenia 
VAT; pracuje na czarno, �eby unikn�� �ci�gania 
d�ugów z pensji, pozwoli�y nam wyznaczy� 
Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowa� 
Finansowych. Jaka jest jego warto��? Odpo-
wied� w tek�cie �Moralno�� finansowa Polaków�. 
Zapraszam do lektury.
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INFOD�UG W LICZBACH

44,65 mld zł tyle wynosi ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za�  

2 147 606 liczba osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za�

68,1 Indeks Zaleg�ych P�atno�ci Polaków

20 790 zł to warto�� zaleg�ego zobowi�zania przypadaj�ca na osob� niereguluj�c� terminowo zobowi�za�

30,2% osób ma zaleg�o�ci nieprzekraczaj�ce 2 tys. z�

51,1% osób ma zaleg�o�ci nieprzekraczaj�ce 5 tys. z�

61,5% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania

17,07 mld zł to ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� pozakredytowych

1 497 045 liczba osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za� pozakredytowych

11 405
to �rednia kwota zaleg�ego zobowi�zania pozakredytowego przypadaj�ca na osob�, która nie reguluje terminowo 
zobowi�za� pozakredytowych

64,3% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania pozakredytowe

27,58 mld zł to ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� kredytowych

1 031 024 liczba osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania kredytowe

26 746 zł to �rednia kwota zaleg�ego zobowi�zania kredytowego przypadaj�ca na osob� posiadaj�c� zaleg�e zobowi�zania kredytowe

55,5% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania kredytowe

kolor odpowiadający zaległym 
zobowiązaniom pozakredytowym

kolor odpowiadający zaległym 
zobowiązaniom kredytowym

kolor odpowiadający łącznej kwocie 
zaległych zobowiązań

wzrost w stosunku do marca 2016 spadek w stosunku do marca 2016
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

� �czna kwota zaleg�ych zobowi�za� 
(pozakredytowych i kredytowych) 
odnotowanych w Rejestrze D�u�ni-
ków BIG InfoMonitor oraz w Biurze 
Informacji Kredytowej wynios�a na 

koniec marca 2016 r. 44,65 mld z�. Od grudnia 
2015 r. suma ta wzros�a o blisko 1,89 mld z� 
(4,4 proc.), a w porównaniu z sierpniem zesz-
�ego roku o 4,26 mld z�, czyli 10,5 proc. 

Udział zaległych zobowiązań 
kredytowych i pozakredytowych

�ród�o: BIG InfoMonitor

zaległe zobowiązania pozakredytowe

zaległe zobowiązania kredytowe

informacji o zaległościach i ter-

minowo spłacanych zobowiąza-

niach widnieje w bazie BIG 

InfoMonitor.

25,2 MLN

z czego:

15,68 mld zł 

27,08 mld zł 

to zaleg�e zobowi�zania pozakredytowe

to zaleg�e zobowi�zania kredytowe

17,07 mld zł 

27,58 mld zł 

42,76 mld zł ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� 44,65 mld zł

marzec 2016* czerwiec 2016**

37%

63%

38%

62%

marzec 2016* czerwiec 2016**

*    data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca grudnia 2015 r. 
**  data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca marca 2016 r. 
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

tyle może widnieć zobowiązanie 

w rejestrze BIG, jeśli nie zosta-

nie spłacone.

10 LAT
LICZBA OSÓB NIEREGULUJ�CYCH TERMINOWO ZOBOWI�ZA�

Indeks Zaległych Płatności Polaków 

�ród�o: BIG InfoMonitor

z czego:

1 381 728

1 024 770

to liczba osób z zaleg�ym zobowi�zaniem pozakredytowym

to liczba osób z zaleg�ym zobowi�zaniem kredytowym

1 497 045

1 031 024

2 056 528 liczba osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zanie 2 147 606

marzec 2016* czerwiec 2016**

Rosnący trend Indeksu Zaległych 
Płatności Polaków (liczba osób 
z zaległymi zobowiązaniami 
na 1000 dorosłych mieszkańców) 

65,4

68,1

62,8

grudzień 2015* marzec 2016* czerwiec 2016*

*    data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca grudnia 2015 r. 
**  data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca marca 2016 r. 

*  dane kolejno z: sierpnia 2015 r., grudnia 2015 r., marca 2016 r.
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

�REDNIA WARTO�� ZALEG�EGO ZOBOWI�ZANIA PRZYPADAJ�CA NA OSOB� Z OKRE�LONEGO TYTU�U

wzrosła w ciągu siedmiu mie-

sięcy średnia wartość wierzy-

telności windykowanej, a kwota 

z tytułu niezapłaconych rachun-

ków telekomunikacyjnych pod-

wyższyła się o 174 zł..

O 366 ZŁ

20 790 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania

11 405 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania pozakredytowego

31 774 zł �rednia warto�� niezap�aconych alimentów

6 173 zł �rednia warto�� wierzytelno�ci windykowanej

5 168 zł
�rednia warto�� zaleg�o�ci wynikaj�cej z prawomocnego wyroku s�dowego 
z tytu�em wykonawczym

2 233 zł �rednia warto�� niezap�aconych rachunków telekomunikacyjnych

747 zł �rednia warto�� niezap�aconych kar za jazd� bez biletu

26 746 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania kredytowego

214 937 zł �rednia warto�� zaleg�ego kredytu mieszkaniowego 

21 090 zł �rednia warto�� zaleg�ego kredytu konsumpcyjnego

6 146 zł �rednia warto�� zaleg�eg�o�ci w karcie kredytowej, koncie osobistym

wzrost w stosunku do marca 2016 spadek w stosunku do marca 2016
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KOBIETY I M��CZY�NI

dłużników alimentacyjnych wpi-

sanych do BIG InfoMonitor to 

mężczyźni.

PRAWIE 

96 PROC.W �ród osób posiadaj�cych za-
leg�e zobowi�zania kredyto-
we i pozakredytowe dominu-
j� m��czy�ni. Jest ich ponad 
1 320 tys. (61,5 proc.).  Kobiet, 

które nie reguluj� terminowo zobowi�za� jest 

ponad 826 tys. (38,5 proc.). Jeszcze wi�kszy 
udzia� m��czy�ni maj� w ��cznej kwocie zale-
g�o�ci na rzecz dostawców us�ug masowych, 
samorz�dów, firm po�yczkowych, s�dów i ban-
ków � 68 proc. (30,56 mld z�). Na kobiety przy-
pada � 32 proc. (14,09 mld z�).

Płeć a zaległe zadłużenie

�ród�o: BIG InfoMonitor

61,5%61,5%61,5%

30,5630,56
mld złmld zł

68%68%

30,56
mld zł

68%

38,5%38,5%38,5%

14,09   14,09   
mld złmld zł

32%32%

14,09   
mld zł

32%

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
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PROFIL NIESOLIDNEGO D�U�NIKA

tyle kosztuje wpis do BIG  

InfoMonitor dłużnika alimenta-

cyjnego przez osobę prywat-

ną, gminy wpisują dłużników ali-

mentacyjnych za darmo.

1 ZŁ

S tatystycznie niesolidny d�u�nik to 
m��czyzna w wieku od 35 do 44 
lat, mieszkaniec �l�ska. W�a�nie 
z tego województwa pochodzi naj-
wi�cej, bo ponad 14 proc. osób 

nieterminowo reguluj�cych zobowi�zania. �re-
dnie zaleg�e zobowi�zanie takiego statystycz-

nego Polaka z woj. �l�skiego wynosi 26 367 z�. 
Osoba ta cz��ciej ma problem ze sp�at� ra-
chunków i alimentów ni� kredytów. Kredyty 
znajduj� si� na dalszym planie, cho� równie� 
odgrywaj� znacz�c� rol�. W zaleg�o�ciach 
kredytowych osobom w wieku 35-44 lat do-
równuj� Polacy, którzy uko�czyli 65 rok �ycia.

Profil niesolidnego dłużnika

�ród�o: BIG InfoMonitor

ŚredniaŚrednia
kwota zaległości:kwota zaległości:

26 367 zł26 367 zł

Średnia
kwota zaległości:

26 367 zł

35-44 lat
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ROZK�AD KWOT ZALEG�EGO ZAD�U�ENIA

proc. osób ma ��czn� warto�� 
zaleg�ych zobowi�za� nieprze-
kraczaj�cych 2 tys. z�, kolejnych 
21 proc. niesolidnych d�u�ni-
ków nie jest w stanie zwróci� 

kwot mi�dzy 2 a 5 tys. z�. Oznacza to, �e zale-
g�o�ci ponad po�owy osób, które terminowo 
nie reguluj� swoich zobowi�za�, wynosz� 
do 5 tys. z�. Jednak najwy�ej ustawiony próg

10 tys. z� przekracza prawie 35 proc. nie-
rzetelnych d�u�ników. Ni�sze sumy zaleg�o�ci 
w wi�kszym stopniu wynikaj� z zobowi�za� 
pozakredytowych, a wy�sze z kredytowych. 
Wida� jednocze�nie, �e w ci�gu ostatnich 
7 miesi�cy udzia� d�u�ników z kwot� do 5 tys. z� 
zmniejszy� si� o 2 pkt. proc., a osób z zaleg�o�-
ciami powy�ej 10 tys. z� wzrós� o blisko 3 pkt. 
proc. 

tyle czasu co najmniej musi być 

przeterminowane zobowiązanie, 

aby mogło znaleźć się w BIG, 

wyjątek stanowią wyroki sądo-

we z tytułem wykonawczym 

(14 dni od wysłania wezwania) 

oraz płatności na rzecz sądów.

60 DNI

30
Podział osób według wartości posiadanych zaległości

�ród�o: BIG InfoMonitor

zaległe zobowiązania pozakredytowe

zaległe zobowiązania kredytowe

zaległe zobowiązania

0%

10%

20%

30%

40%

1-500

6,
4%

6,
4%

6,
4%

7,
9%

6,
2%

6,
2%

6,
2%

501-1 000

9,
5%

12
,7

%

8,
1%

1 001-2 000

14
,3

%

18
,5

%

12
,2

%

2 001-5 000

20
,9

%

23
,6

%

20
,2

%

5 001-10 000

14
,2

%

12
,4

%

15
,8

%

> 10 000

34
,7

%

24
,9

%

37
,6

%
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STRUKTURA WIEKOWA

WARTO�� ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA� W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

N ajwi�ksza cz��� kwoty zaleg�ych 
zobowi�za� przypada na osoby 
w wieku 35-44 lata. Do nich 
nale�y 31 proc. z ponad 44,6 
mld z� sumy zaleg�o�ci. Kwota 

zad�u�enia 35-44 latków jest wysoka, bo w�a�-
nie ta grupa wiekowa reprezento- najcz��ciej 
wana jest w�ród blisko 2,15 mln niesolidnych 
d�u�ników. Stanowi� oni 24 proc. W ca�ej po-
pulacji mi�dzy 35 a 44 rokiem �ycia niemal 
co dziesi�ta osoba ma problem z p�aceniem 
na czas. �rednia zaleg�o�� to 26 053 z�. 

Drug� grup� pod wzgl�dem liczebno�ci w�ród 
prezentowanych niesolidnych d�u�ników s� 
25-34 latkowie � 22 proc. z 2,15 mln d�u�ni-
ków. Maj� oni ��cznie 15 proc. ogó�u zaleg�o�ci, 
przeci�tnie na osob� przypada 14 485 z�. 

Najwi�ksze obci��enie na osob� przypada 
w grupie wiekowej 45-54 lata. Przeci�tna za-
leg�o�� wynosi tu 28 026 z�. Osoby z tej kate-
gorii wiekowej cho� stanowi� 18 proc. nieso-
lidnych d�u�ników maj� a� 25 proc. kwoty 
zaleg�o�ci do sp�aty. 

oddaje zaległości tuż po tym 

jak wpisano je do Rejestru 

Dłużników BIG InfoMonitor.

OKOŁO 

¼ OSÓB 

Wiek a zaległe zadłużenie

�ród�o: BIG InfoMonitor

Udział poszczególnych kategorii 
wiekowych w ogólnej kwocie zaległości 

15%

25%

18%

10%

31%

1%

Udział w liczbie dłużników 
poszczególnych grup wiekowych

22%

18%

16%

13%

24%

6%

44,6 mld zł 2,15 mln 
osób

25 – 34 lat

35 – 44 lat

45 – 54 lat

55 – 64 lat

od 65 lat

18 – 24 lat

479 686 osób

523 347 osób

396 699 osób

343 299 osób

274 752 osób

128 467 osób

6,9 mld zł

13,6 mld zł

11,1 mld zł

7,9 mld zł

4,3 mld zł

0,7 mld zł
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STRUKTURA WIEKOWA

najrzadziej są niesolidnymi dłuż-

nikami. Mniej niż czterech na sto 

w wieku 18-24 lata zalega ze 

spłatą zobowiązań.

MŁODZI

P rzeci�tnie na 100 doros�ych Pola-
ków k�opot z zaleg�ymi zobowi�-
zaniami ma  6,8 proc. (68 osób na 
1000 ma niezap�acone zobowi�za-
nia). W ci�gu trzech minionych 

miesi�cy odsetek ten wzrós� o nieca�e 0,3 pkt. 
proc. a w ci�gu 7 miesi�cy o 0,5 pkt. proc. 

Najwy�sze prawdopodobie�stwo spotkania 
osoby z nieuregulowanymi w terminie zobo-

wi�zaniami istnieje w gronie osób mi�dzy 35 
a 44 rokiem �ycia. Powy�ej przeci�tnej wypa-
daj� te� kategorie wiekowe 25-34 lata oraz 
45-54 lata. Nieradz�cych sobie d�u�ników 
najmniej jest w�ród osób dopiero rozpoczy-
naj�cych doros�e �ycie � nieca�e 4 proc. oraz  
po�ród najstarszych po 65 roku �ycia � poni�ej 
5 proc.  

Przeciętna zaległość w różnych grupach wiekowych [zł]

�ród�o: BIG InfoMonitor

25–34 35–44 45–54 55–6418–24 65+

5 
12

2 
  

5 
12

2 
  

5 
12

2 
  

14
 4

85
   

26
 0

53
   

28
 0

26
   

23
 0

89
   

15
 8

06
   

wzrost w stosunku do marca 2016 spadek w stosunku do marca 2016

przeciętna zaległość w różnych grupach wiekowych

udział osób z zaległymi zobowiązaniami w danej grupie wiekowej

3,66%3,66%3,66%

7,64%7,64%7,64%

9,43%9,43%9,43%
8,04%8,04%8,04%

6,18%6,18%6,18%
4,84%4,84%4,84%
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

pochodzi co siódmy niesolidny 

dłużnik, z Mazowsza co ósmy, 

a z Dolnego Śląska co dziesiąty. 

W tych trzech województwach 

mieszka 1/3 wszystkich niesoli-

dnych dłużników.

ZE ŚLĄSKA

W arto�� zaleg�o�ci w ci�gu trzech 
miesi�cy najbardziej wzros�a 
w woj. zachodniopomorskim 
o blisko 12 proc., �wi�to-
krzyskim � prawie 11 proc. 

oraz lubuskim, ma�opolskim i lubelskim � 
po ponad 9 proc. Zmieni�o to zestawienie 
województw z najwi�kszymi kwotami zaleg�o-
�ci, o jedn� pozycj� awansowa�a Ma�opolska 
oraz woj. zachodniopomorskie i �wi�tokrzyskie. 

Liderami wci�� pozostaj� jednak Mazowsze, 
�l�sk i Dolny �l�sk. Te regiony s� te� zamiesz-
kane przez najwi�ksz� liczb� niesolidnych 
d�u�ników. 14,3 proc. pochodzi ze �l�ska, 
a 12,3 proc. z Mazowsza. W nast�pnych, nie-
rzetelnych d�u�ników jest mniej ni� 10 proc. 
z prezentowanej w raporcie liczby blisko 
2,15 mln. Najmniej pochodzi z woj. podlas-
kiego (2,1 proc.), opolskiego (2,3 proc.) oraz 
�wi�tokrzyskiego (2,5 proc.).  

Liczba osób posiadających 
zaległości w tys. zł

2148

czerwiec 2016* marzec 2016* zmiana %

2 057 4,4%

262

306

212

196

145

124

147

125

154

92

97

64

74

54

50

45

251

293

203

189

141

117

141

120

149

88

93

61

71

51

47

43

4,6%

4,7%

4,7%

3,6%

2,5%

6,2%

4,0%

4,5%

3,7%

4,7%

4,1%

4,8%

4,6%

6,0%

6,0%

4,6%

Województwo

Łączna kwota zaległości w mld zł

OGÓ�EM: 44,65

czerwiec 2016* marzec 2016* zmiana %

42,76 4,4%

Mazowieckie

�l�skie

Dolno�l�skie

Wielkopolskie

Pomorskie

Ma�opolskie

�ódzkie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Warmi�sko-Mazurskie

Podkarpackie

Lubuskie

�wi�tokrzyskie

Opolskie

Podlaskie

7,34

6,07

4,10

3,86

3,23

2,99

2,93

2,75

2,72

1,84

1,60

1,26

1,21

0,93

0,92

0,88

7,57

5,96

3,90

3,71

3,08

2,73

2,75

2,47

2,57

1,68

1,51

1,22

1,12

0,84

0,85

0,81

-3,0%

1,8%

5,3%

4,1%

4,9%

9,5%

6,6%

11,6%

6,1%

9,3%

5,9%

3,2%

8,4%

10,8%

7,9%

9,6%

*    data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca grudnia 2015 r. 
**  data publikacji danych pochodz�cych z ko�ca marca 2016 r. 
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

przed wpisem do rejestru 

dłużnika wierzyciel musi wysłać 

do niego wezwanie do zapłaty. 

Do wpisu do BIG nie jest jednak 

konieczne potwierdzenie odbioru 

wezwania przez dłużnika.

30 DNI
REKORDZI�CI W WOJEWÓDZTWACH

Osoba z najwyższymi zaległościami 
w każdym województwie (w zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

DOLNOŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIE

46 191 946
Mężczyzna

55 lat

KUJAWSKO-POMORSKIEKUJAWSKO-POMORSKIEKUJAWSKO-POMORSKIE

14 426 531
Mężczyzna

45 lat

LUBELSKIE LUBELSKIE LUBELSKIE 

60 558 458
Mężczyzna

60 lat

LUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIE

4 094 919
Kobieta
52 lat

ŁÓDZKIEŁÓDZKIEŁÓDZKIE

25 707 580
Mężczyzna

60 lat

MAŁOPOLSKIEMAŁOPOLSKIEMAŁOPOLSKIE

19 223 500
Kobieta
56 lat

MAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIE

99 716 147
Mężczyzna

66 lat

OPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIE

20 369 400
Mężczyzna

34 lat

PODKARPACKIEPODKARPACKIEPODKARPACKIE

26 816 255
Mężczyzna

54 lat

PODLASKIEPODLASKIEPODLASKIE

20 892 481
Mężczyzna

56 lat

POMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIE

30 330 884
Mężczyzna

65 lat

ŚLĄSKIEŚLĄSKIEŚLĄSKIE

9 896 485
Mężczyzna

57 lat

ŚWIĘTOKRZYSKIEŚWIĘTOKRZYSKIEŚWIĘTOKRZYSKIE

3 144 761
Mężczyzna

32 lat

WARMIŃSKO-MAZURSKIEWARMIŃSKO-MAZURSKIEWARMIŃSKO-MAZURSKIE

2 588 576
Mężczyzna

42 lat

WIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIE

8 064 519
Mężczyzna

53 lat

ZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIE

17 435 698
Mężczyzna

61 lat
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KWOTY ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA� W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA

�
rednia warto�� zaleg�ego zobowi�za-
nia na osob� jest najwy�sza w wo-
jewództwie mazowieckim � wynosi 
27 980 z�. Znacznie powy�ej �redniej 
� 20 790 z�, uplasowa�y si� jeszcze 

województwa ma�opolskie, pomorskie oraz 
zachodniopomorskie. Zwraca uwag� fakt, 
�e w dwóch ostatnich jest ponadprzeci�tny 
odsetek osób z problemami w obs�udze 
zobowi�za�, jak równie� kwota zaleg�o�ci 
przypadaj�ca na d�u�nika. Jednocze�nie w woj.: 

lubuskim i warmi�sko-mazurskim �rednie 
kwoty zaleg�o�ci s� stosunkowo niskie, wyno-
sz� odpowiednio 16 414 z� oraz 16 522 z�,  
cho� odsetek niesolidnych d�u�ników jest wyj�-
tkowo wysoki � 89 oraz 83 osoby z przeter-
minowanymi d�ugami na 1000 doros�ych mie-
szka�ców województwa. Regionem najbli�-
szym �redniej dla kraju jest woj. �ódzkie, gdzie 
problemy ma 70 osób na 1000 z �redni� kwot� 
zaleg�o�ci 19 982 z�.  

zanim przestanie opłacać abo-

nament za telefon, najpierw nie 

opłaca innych rachunków.

WIĘKSZOŚĆ 
POLAKÓW

Średnia wartość zaległego zobowiązania na osobę
w poszczególnych województwach (w tys. zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

17,7

16,4

22,0

19,3

22,4
16,5

19,8

20,0

19,7

28,0

18,3

20,1

19,5

17,4

24,1
19,7

kujawsko-pomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

opolskie

lubelskie

podlaskie

świętokrzyskie

małopolskie
podkarpackie

13.

16.

4.

11.

3.

15.

7.

6.

8.

1.

12.

5.

10.

14.

2.
9.
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każdy pełnoletni konsument ma 

prawo do bezpłatnego spraw-

dzenia w Rejestrze Dłużników 

BIG informacji na swój temat. 

Można to zrobić, pobierając 

Raport o Sobie, który zawiera 

informacje o tym czy figurujemy 

w Rejestrze Dłużników, na jaką 

kwotę zalegamy i kto nas wpisał.

RAZ 
NA PÓŁ ROKUB ior�c pod uwag� liczb� osób z za-

leg�ymi zobowi�zaniami w stosu-
nku do ogó�u doros�ych miesz-
ka�ców województwa, najwi�ksze 
prawdopodobie�stwo na spot-

kanie osoby z k�opotami finansowymi wyst�-
puje w województwie kujawsko-pomorskim. 
Na 1000 mieszka�ców tego województwa 
91 ma zaleg�e zobowi�zania (9,1 proc.). Rów-
nie wysoki udzia� osób z problemami finanso-
wymi mo�na zaobserwowa� w�ród mieszka�-

ców województwa zachodniopomorskiego 
(8,9 proc.), lubuskiego (8,9 proc.) oraz dolno-
�l�skiego (8,8 proc.). Statystycznie najmniej 
osób z zaleg�ymi zobowi�zaniami w populacji 
doros�ych mieszka�ców wyst�puje na Podkar-
paciu � 37 osoby na ka�de 1000 (3,7 proc.). 
Niewielu jest te� w Ma�opolsce i na Podlasiu � 
46 na ka�de 1000 doros�ych osób. Wyra�nie 
wida� ró�nice mi�dzy Polsk� pó�nocnozachod-
ni�, a po�udniowo-wschodni�. 

Liczba osób z zaległymi zobowiązaniami na 1000 dorosłych 
mieszkańców danego województwa

�ród�o: BIG InfoMonitor

91

89

89

88

79
83

80

70

70
61

60
52

46

51

46 37

kujawsko-pomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

opolskie

lubelskie

podlaskie

świętokrzyskie

małopolskie
podkarpackie

1.

2.

2.

3.

6.

4.

5.

7.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

12.
13.
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REKORDZI�CI 

N a pierwszym miejscu, w�ród 
osób o najwy�szej kwocie zale-
g�ych zobowi�za� znajduje si� 
m��czyzna w wieku 66 lat 
pochodz�cy z województwa 

mazowieckiego. Jego ��czna suma zaleg�ych 
zobowi�za� wynosi 99,7 mln z�. Kwota zale-
g�o�ci drugiej osoby na li�cie, równie� m��-
czyzny w wieku 60 lat pochodz�cego z woje-

wództwa lubelskiego, jest prawie o po�ow� 
ni�sza i wynosi 60,6 mln z�. Zaleg�e d�ugi obu 
rekordzistów powi�kszy�y si� od poprzedniej 
edycji raportu po oko�o 2 mln z� w ka�dym 
przypadku. 

10 osób o najwy�szych warto�ciach zaleg�ych 
zobowi�za� posiada ��cznie 375 mln z�, co sta-
nowi niemal 1 proc. ca�ej sumy zaleg�ych zobo-
wi�za�. 

TOP 10 osób z najwyższymi kwotami 
zaległych zobowiązań w Polsce (w zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

111
99 716 147

MAZOWIECKIE
Mężczyzna

66 lat

222
60 558 458
LUBELSKIE
Mężczyzna

60 lat

333
46 191 946

DOLNOŚLĄSKIE
Mężczyzna

55 lat

444
30 330 884
POMORSKIE
Mężczyzna

65 lat

555
26 816 255

PODKARPACKIE
Mężczyzna

54 lat

666
25 707 580

ŁÓDZKIE
Mężczyzna

60 lat

777
24 231 652

MAZOWIECKIE
Kobieta
63 lat

888
20 892 481
PODLASKIE
Mężczyzna

56 lat

999
20 369 400
OPOLSKIE
Mężczyzna

34 lat

101010
19 955 027

DOLNOŚLĄSKIE
Kobieta
42 lat

Kwota zaległych zobowiązań ogółem: 374,8 mln zł (0,9%)

oprócz informacji negatywnych 

o zaległych zadłużeniach, są 

przechowywane również dane 

pozytywne o terminowym prze-

biegu spłaty zobowiązań kredy-

towych i pozakredytowych.

W BIG-ACH 

I W BIK-U
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MORALNO�� FINANSOWA POLAKÓW

M oralno�� jako element funkcjo-
nowania rynku jest jednym 
z wielu czynników, wp�ywaj�-
cych na decyzje stron transakcji 
gospodarczych. Konsumenci 

bywaj� jednak pytani przewa�nie o ich opinie 
dotycz�ce odpowiedzialnych czy nieodpowie-
dzialnych dzia�a� biznesu, a nie o etyczny wy-
miar ich w�asnych zachowa�. Wynika to zape-
wne z przyjmowanego do�� powszechnie 
za�o�enia, �e konsumenci mog� by� obiektem 
dzia�a� rynkowych, a ze wzgl�du na swoj� 
s�absz� pozycj� powinni by� przedmiotem 
ochrony i edukacji, ale ich moralno�� nie wp�y-
wa istotnie na relacje gospodarcze. Za�o�enie 
to wydaje si� w�tpliwe, poniewa� koncentracja 
na badaniu moralno�ci podmiotów zajmuj�-
cych si� biznesem i pomijanie wp�ywu, jaki 
na funkcjonowanie rynku ma moralno�� kupu-
j�cych produkty i us�ugi, oddaje jednostronny 
obraz. Chc�c sprawdzi� jak na rzeczywisto�� 
gospodarcz� wp�ywaj� zachowania konsu-
mentów Konferencja Przedsi�biorstw Finanso-
wych we wspó�pracy z Instytutem Filozofii 
i Socjologii PAN i w partnerstwie z BIG 
InfoMonitor zdecydowa�a si� przeprowadzi� 
badanie diagnozuj�ce �Moralno�� finansow� 
Polaków�. 

Mieszcz�ce si� bowiem w moralno�ci konsu-
menckiej przyzwolenie na drobne nadu�ycia 
i wykroczenia, zapewne mniej spektakularne 
ni� �wielkie przekr�ty� dokonywane przez 
nieuczciwych mened�erów czy skorumpowa-
nych urz�dników, jednak pope�niane w skali 
masowej, wywiera istotny wp�yw na kszta�t 
instytucji rynkowych i po�rednio instytucji 
spo�ecznych. Na przyk�ad powszechne korzys-
tanie z us�ug pewnych wykonawców pracu-

j�cych na czarno� nie tylko stanowi powa�ny 
uszczerbek dla finansów publicznych, ale te� 
deformuje standardy spo�eczne. 

Nadu�y� tych dopuszczaj� si� przeci�tni oby-
watele, uchodz�cy za praworz�dnych w oczach 
w�asnych i innych, za� ich zakres jest dla okre�-
lenia moralnej kondycji spo�ecze�stwa równie 
znacz�cy, jak wska�niki przest�pstw kryminal-
nych. Mo�e bowiem wskazywa�, i� rzekomo 
przestrzegaj�ca regu� prawnych i moralnych 
wi�kszo�� obywateli nie jest wi�kszo�ci�, a na-
ruszanie tych regu� jest norm�. Znacz�cym 
wska�nikiem moralnej kondycji spo�ecze�stwa 
jest tak�e sam poziom akceptacji dla naruszania 
norm, poniewa� odwzorowuje spo�eczne przy-
zwolenie dla nadu�y�.

OGÓLNE NORMY 

Pytaniem wst�pnym badania by�o pytanie 
o poziom akceptacji ogólnej normy, nakazu-
j�cej oddawanie d�ugów. �Czy zgadza si� 
Pani/Pan z pogl�dem, �e oddawanie d�ugów 
jest zawsze obowi�zkiem moralnym?�. 
Przedstawione na wykresie rozk�ady procen-
towe odpowiedzi na powy�sze pytanie �wiad-
cz�, i� norma ta jest z niewielkimi wyj�tkami 
akceptowana w polskim spo�ecze�stwie. 

Norma nakazuj�ca wywi�zywanie si� z podj�-
tych zobowi�za� finansowych, czyli sp�acanie 
zaci�gni�tych d�ugów, jest jedn� z najbardziej 
uniwersalnych norm moralnych. Jej uzasadnie-
nie opiera si� z jednej strony na szacunku 
dla cudzej w�asno�ci, z drugiej za� odwo�uje si� 
do warto�ci, jak� stanowi zasada dotrzymy-
wania umów. Jak wiadomo, warto�ci te s� 
etycznym fundamentem, na którym bazuje 
gospodarka kapitalistyczna. 

� Jak wynika z bada� przeprowadzonych przez Mroza (2012), w najwi�kszym stopniu dotyczy to us�ug remontowo-budowlanych � 51%, 
  nast�pnie us�ug opieku�czych � 15%.

Prof. dr hab. ANNA 
LEWICKA-STRZAŁECKA

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Anna Lewicka-Strza�ecka 
jest profesorem w Instytucie Filozofii 

i Socjologii PAN, redaktorem 
naczelnym czasopisma 

�Prakseologia�. Prowadzi badania 
w dziedzinie metodologii nauk 

praktycznych, prakseologii, etyki 
�ycia gospodarczego i publicznego. 
Opublikowa�a ponad sto artyku�ów 

i kilkana�cie ksi��ek w kraju 
i za granic�, w�ród których 

na uwag� zas�uguj� �Etyczne 
standardy firm i pracowników� oraz 

�Odpowiedzialno�� moralna w �yciu 
gospodarczym�, �N�dza korupcji�.
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Analiza profilu osób, które nie zgodzi�y si� 
z pogl�dem, �e oddawanie d�ugów jest zawsze 
obowi�zkiem moralnym lub nie mia�y na temat 
opinii wskazuje, �e cz��ciej s� to m��czy�ni ni� 
kobiety, najcz��ciej osoby w wieku 30�49 lat, 
maj�ce wy�sze wykszta�cenie.

�A OCENA POST�POWANIA 
W KONKRETNYCH SYTUACJACH

Dalsza cz��� bada� wskazuje na rozbie�no�� 
mi�dzy wysokim poziomem akceptacji dla 
uniwersalnych warto�ci moralnych a przyz-
woleniem na ich naruszanie w szczególnych 
sytuacjach.

Gdy przychodzi do oceny zachowa� konsu-
mentów w konkretnych sytuacjach, etyczne 
standardy s� ju� jednak mocno zró�nicowane, 
pocz�wszy od zachowa�, które s� pot�piane  
niemal bez wyj�tku, a ko�cz�c na zachowa-
niach usprawiedliwianych przez ponad jedn� 
trzeci� badanych osób.

W wykresie na nast�pnej stronie przedstawio-
no rozk�ad odpowiedzi na pytania o uspra-
wiedliwianie dzia�a� konsumentów, które s� 
niezgodne z prawem lub nieetyczne. Mo�na 
przyj��, �e okazjonalne, mniej lub bardziej 
cz�ste usprawiedliwianie nadu�y� konsumen-
ckich wyznacza zakres przyzwolenia na te nad-
u�ycia, czyli poziom tolerancji wobec �amania 
norm moralnych. Odpowiednio, brak przyzwo-
lenia, czyli poziom moralnego rygoryzmu, jest 
okre�lany przez wskazanie, �e dane nadu�ycie 
nigdy nie mo�e by� usprawiedliwione. Pytania 
na wykresie zamieszczono w porz�dku hierar-
chicznym, ze wzgl�du na rosn�cy poziom to-
lerancji �amania norm moralnych, mierzony 
sum� odsetków odpowiedzi czasem, cz�sto lub 
zawsze na pytanie o mo�liwo�� usprawiedli-
wiania poszczególnych dzia�a�. Koresponduje 
z nim malej�cy poziom moralnego rygoryzmu, 
mierzony odsetkiem odpowiedzi nigdy. 

i osoby w wieku od 18 do 29 lat 

mają najwyższy poziom tolerancji 

dla łamania norm moralnych 

w zachowaniach konsumenckich 

związanych z transakcjami finan-

sowymi.

MĘŻCZYŹNI
Czy zgadza się Pan/Pani z poglądem, że oddawanie długów 

jest zawsze obowiązkiem moralnym?

�ród�o: KPF, BIG InfoMonitor

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

97%

2% 1%
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Przez �redni� sum odsetków odpowiedzi cza-
sem, cz�sto lub zawsze na pytania o mo�liwo�� 
usprawiedliwiania poszczególnych dzia�a� wyz-
naczyli�my Indeks Akceptacji Nieetycznych 
Zachowa� Finansowych. Stanowi on syntety-
czn� miar� spo�ecznego przyzwolenia na naru-
szanie przez konsumentów norm prawnych 
b�d� standardów etycznych. W badanej grupie 
wynosi on 23,2, co oznacza, �e Polacy s� sk�onni 
usprawiedliwia� odst�pstwa od zasad w blisko 
jednej czwartej sytuacji.

Najbardziej rygorystycznie respondenci odno-
sz� si� do tych nadu�y� konsumenckich, które 

polegaj� na aktywnym wy�udzaniu pieni�dzy 
poprzez pos�ugiwanie si� fa�szywymi dokume-
ntami, zawy�anie warto�ci poniesionych szkód 
oraz ukrywanie informacji uniemo�liwiaj�cych 
zaci�gni�cie kredytu. Moralno�� finansowa 
okazuje si� wspó�gra� z normami prawa, po-
niewa� najrzadziej usprawiedliwiane nadu�ycia 
konsumenckie to te, które s� zagro�one san-
kcjami karnymi. W nieco mniejszym stopniu 
badane osoby s� sk�onne pot�pia� wykorzysty-
wanie nadarzaj�cej si� okazji w postaci b��du 
kasjera, który pomyli� si� na swoj� niekorzy��.

Ocena nadużyć konsumenckich

�ród�o: KPF, BIG InfoMonitor

Nigdy

Często

Zawsze

Czasem

Częstość w %:

1. Posługuje się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt?
2. Zawyża wartość poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie?
3. Zataja informacje uniemożliwiające wzięcie kredytu? 
4. Nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść?
5. Zmienia często rachunki bankowe, by uniknąć zajęcia środków przez komornika?
6. Przepisuje majątek na rodzinę, by uciec przed wierzycielem?
7. Płaci gotówką bez rachunku, by uniknąć płacenia vat?
8. Pracuje na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji?
9. Zaciąga kredyt nie zapoznając się dokładnie z warunkami spłaty?

Czy można usprawiedliwić, gdy ktoś:

1.
98,5 0,5 0,5 0,5

85,7 10,6 2,2 1,5
2.

83,2 13,6 1,8 1,4
3.

80,6 11,8 2,8 4,8
4.

76,8 19,2 2,7 1,3
5.

71,7 22,5 3,2 2,6
6.

67,0 23,2 5,6 4,2
7.

64,4 26,9 6,4 2,3
8.

64,1 26,6 6,1 3,2
9.

To �rednia sum odsetków odpowiedzi 
czasem, cz�sto lub zawsze na pytania 
o mo�liwo�� usprawiedliwiania 
poszczególnych dzia�a�.

WARTOŚĆ 
Indeksu Akceptacji Nieetycznych 

Zachowań Finansowych: 

23,2%
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Doln� cz��� hierarchii etycznych standardów 
konsumentów wyznaczy�o wzgl�dnie du�e 
przyzwolenie na zachowania, naruszaj�ce 
w ró�nej formie zasad� nakazuj�c� wywi�zy-
wanie si� ze zobowi�za� finansowych. Respon-
denci dostrzegaj� okoliczno�ci usprawiedli-
wiaj�ce kogo�, kto: zmienia cz�sto rachunki 
bankowe, by unikn�� zaj�cia �rodków przez 
komornika; przepisuje maj�tek na rodzin�, aby 
uciec przed wierzycielem; p�aci gotówk� bez 
rachunku, by unikn�� p�acenia VAT; pracuje 
na czarno, �eby unikn�� �ci�gania d�ugów 
z pensji. Potwierdza to prawid�owo�� polega-
j�c� na tym, �e ludzie na poziomie ogólnych 
i abstrakcyjnych deklaracji moralnych s� bar-

dziej restrykcyjni ni� na poziomie norm szcze-
gó�owych i konkretnych zachowa�. Na najwi�-
kszy poziom spo�ecznego przyzwolenia mo�e 
liczy� zachowanie polegaj�ce na zaci�ganiu 
kredytu bez dok�adnego zapoznania si� z wa-
runkami jego sp�aty.

OTWARTO�� NA �AMANIE NORM 
MORALNYCH W ZALE�NO�CI OD CECH 
SPO�ECZNO-DEMOGRAFICZNYCH

Wy�szy poziom tolerancji dla �amania norm 
moralnych w zachowaniach konsumenckich 
zwi�zanych z transakcjami finansowymi przeja-
wiaj� m��czy�ni ni� kobiety. Wymagania mora-
lne dotycz�ce finansów rosn� wraz z wiekiem.

Autorem raportu „Moralność 

finansowa Polaków” jest Prof. 

Anna Lewicka-Strzałecka, do 

którego danych dostarczyło ba-

danie ankietowe, przeprowa-

dzone metodą CATI przez firmę 

Pactor Sp. z o.o. na ogólnopol-

skiej, reprezentatywnej 1000-

osobowej próbie Polaków w wie-

ku powyżej 18 lat, w lutym 

2016 roku. Badanie, którego 

partnerami są Biuro Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor i Ika-

no Bank, powstało na zlecenie 

Konferencji Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce. 

O BADANIU

Cechy społeczno-demograczne N Indeks*

OGÓ�EM 
P�e�
m��czy�ni
kobiety 
Wiek
18-29 lat 
30-49 
50-64 
65 lat i wi�cej 
Wykszta�cenie
wy�sze 
�rednie lub policealne 
zasadnicze zawodowe 
gimnazjalne lub podstawowe 
�ród�o dochodu
praca najemna 
w�asny biznes 
rolnictwo 
zasi�ki 
emerytura/renta 
inne

478
522

200
358
256
186

380
404
151
65

456
102
63
17

292
70

23

25
22

27
25
21
20

23
23
23
26

24
29
23
27
20
26

Cechy społeczno-demograczne N Indeks*

Dochód 
na jedn� osob� 
w gospodarstwie domowym
do 550 PLN 
551-1.000 PLN 
1.001-1.400 PLN
1.401-2.000 PLN 
powy�ej 2.000 PLN 
Miejsce zamieszkania
wie� 
miasto do 10 tys. mieszka�ców 
10-100 tys. mieszka�ców 
101-500 tys. mieszka�ców 
powy�ej 500 tys. mieszka�ców 
Sytuacja 
gospodarstwa domowego 
wobec kredytu
regularnie sp�aca 
problemy ze sp�at�
sp�acony kredyt 
nigdy nie zaci�gany kredyt

95
236
208
210
251

396
59

263
167
114

342
21

286
351

25
25
21
24
24

23
22
24
22
26

22
26
24
23

Cechy społeczno-demograficzne a Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych

* Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowa� Finansowych � mierzony �redni� sum odsetków odpowiedzi czasem, 
   cz�sto lub zawsze na pytania o mo�liwo�� usprawiedliwiania poszczególnych dzia�a�.

�ród�o: KPF, BIG InfoMonitor
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Osoba niereguluj�ca terminowo zobowi�za� 
� Polka lub Polak, który posiada zaleg�e 
zobowi�zanie.

Zaleg�e zobowi�zanie � zobowi�zanie powy�ej 
200 z� o terminie zaleg�o�ci powy�ej 60 dni 
zarejestrowane w Rejestrze D�u�ników BIG 
InfoMonitor lub w bazie BIK.

Zaleg�e zobowi�zanie pozakredytowe � 
zobowi�zanie z ró�nych tytu�ów, np. us�ug 
telekomunikacyjnych, p�atno�ci za energi� ele-
ktryczn�, gaz, wod�, �cieki, p�atno�ci alimenta-
cyjnych, windykowanych zobowi�za� finanso-
wych powy�ej 200 z� o terminie zaleg�o�ci 
powy�ej 60 dni zarejestrowane w Rejestrze 
D�u�ników BIG InfoMonitor. 

Zaleg�e zobowi�zanie kredytowe � zobo-
wi�zanie z tytu�u zaci�gni�tych w bankach 
i SKOK-ach kredytów bankowych oraz zaci�gni�-
tych po�yczek w firmach po�yczkowych powy�ej 
200 z� o terminie zaleg�o�ci powy�ej 60 dni 
zarejestrowane w bazie BIK.

Indeks Zaleg�ych P�atno�ci Polaków � liczba 
niesolidnych d�u�ników z zaleg�o�ciami w bazie 
BIG InfoMoniotr oraz w BIK przypadaj�ca na 
1000 doros�ych Polaków.

D�u�nik � ka�da osoba posiadaj�ca zobowi�-
zanie finansowe wobec banku, firmy teleko-
munikacyjnej lub jakiegokolwiek innego pod-
miotu gospodarczego lub instytucji � równie� 
osoba sp�acaj�ca zobowi�zania w terminie.

Wierzyciel � firma, instytucja lub osoba fizyczna, 
uprawniona z mocy zobowi�zania (podatkowe-
go, cywilnoprawnego, kredytowego b�d� ubez-
pieczeniowego) do otrzymania �wiadczenia pie-
ni��nego od d�u�nika. 

Zaleg�e zad�u�enie (ew. zaleg�e p�atno�ci; nie-
sp�acane zad�u�enie) � ��czna kwota zobowi�-
za� zg�oszonych do Rejestru D�u�ników BIG 

InfoMonitor oraz notowanych w BIK � wy�szych 
ni� 200 z� niesp�acanych przez okres d�u�szy ni� 
60 dni.

Rejestr D�u�ników BIG � baza danych stworzona 
przez BIG InfoMonitor S.A., w której gromadzone 
s� dane na temat d�u�ników niesp�acaj�cych 
terminowo swoich zobowi�za�, które nast�pnie 
udost�pniane s� w formie raportów.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) � insty-
tucja gromadz�ca dane o nierzetelnych d�u�ni-
kach, np.: InfoMonitor. BIGi dzia�aj� w oparciu 
o Ustaw� o udost�pnianiu informacji gospodar-
czej i wymianie danych gospodarczych z dnia 
9 kwietnia 2010 r. 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) � instytucja, 
która gromadzi i integruje dane dotycz�ce zobo-
wi�za� kredytowych klientów banków. Dzia�a 
zgodnie z Ustaw� o ochronie danych osobowych 
i gwarantuje ka�demu mo�liwo�� sprawdzenia 
raz na 6 miesi�cy swoich danych przekazywanych 
do BIK przez banki oraz SKOKi.

Informacja gospodarcza � szczegó�owe infor-
macje na temat zobowi�zania pieni��nego pod-
miotu gospodarczego b�d� osoby fizycznej, sta-
nu post�powa� dotycz�cych jego egzekwowa-
nia oraz kwestionowaniu przez d�u�nika istnienia 
zobowi�zania.

Obrót informacj� gospodarcz� � system stwo-
rzony, aby zmniejszy� ryzyko niewyp�acalno�ci 
w kontaktach biznesowych. Informacje gospo-
darcze s� przekazywane do BIGów m.in. przez 
przedsi�biorców, samorz�dy, instytucje finanso-
we oraz spó�dzielnie mieszkaniowe, a nast�pnie 
udost�pniane uczestnikom obrotu gospodarcze-
go w formie raportów. 

PARTNER MERYTORYCZNY

Ka�dorazowe wykorzystanie i cytowanie 
danych zawartych w niniejszym raporcie 
wymaga podania �ród�a  oraz  wiod�cego  
autora  raportu  �  Biuro  Informacji  
Gospodarczej  InfoMonitor  S.A.

AUTOR:  BIG  InfoMonitor  S.A.
ul.  Z.  Modzelewskiego  77
02-679  Warszawa

Raport  jest  opracowywany  przez  
zespó�  w  sk�adzie: 

BIG InfoMonitor:  Halina Kochalska, 
Diana Borowiecka, S�awomir 
Grzelczak, Mariusz Hildebrand

BIK:  Waldemar Rogowski, S�awomir 
Grzybek, Alina Stahl
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Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor):

 Wymienia informacje gospodarcze (informacje o d�u�nikach - konsumentach i przedsi�biorcach) pomi�dzy bankami,
 a wszystkimi sektorami gospodarki.

 Prowadzi Rejestr D�u�ników BIG oraz jako jedyny z BIGów w Polsce posiada bezpo�redni dost�p do baz Biura 
Informacji Kredytowej i Zwi�zku Banków Polskich.

 Raporty z BIG InfoMonitor pobieraj�, �rednio co 2 sekundy, banki komercyjne i spó�dzielcze oraz przedsi�biorcy 
z wi�kszo�ci bran� (firmy po�yczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne itp.).

 Wysy�a do d�u�nika wezwania do zap�aty, z informacj� o konsekwencjach niesp�acenia d�ugu, a potem wpis 
do Rejestru D�u�ników BIG jest skuteczny.

www.BIG.pl

ODZYSKUJ SWOJE NALE�NO�CI 

Motywacj� d�u�nika do sp�aty zobowi�za� jest �wiadomo�� konsekwencji wpisania do Rejestru D�u�ników 
BIG InfoMonitor. W efekcie d�u�nikowi odmawia si� udzielenia kredytów, po�yczek, przedstawia mniej korzystne 
warunki wspó�pracy.

SPRAWDZAJ SWOICH KONTRAHENTÓW

Zanim podejmiesz wspó�prac� z nowym kontrahentem, sprawd� czy sp�aca on swoje zobowi�zania. Wczesne 
wykrycie nierzetelnych kontrahentów to ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych.

POTWIERDZAJ SWOJ� WIARYGODNO��

Zdob�d� Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i do��cz do grona solidnych przedsi�biorców z zasadami.



Liczba dłużników alimentacyjnych i kwota zadłużenia w regionach (marzec 2016 r.)

�ród�o: BIG InfoMonitor
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Polska: 268 185

dzieci nie otrzymuje 
zas�dzonych alimentów

ani od rodziców, 
ani od funduszu alimentacyjnego

ponad 600 tys.

LICZBA D�U�NIKÓW

tyle uda�o si� ju� odzyska� 
zaleg�ych alimentów 

przy udziale BIG InfoMonitor 
w ci�gu ostatnich 5 lat

2,7 mld z� 
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696,7
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554,1
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Polska: 8,5 mld z�
KWOTY ZAD�U�ENIA [W MLN Z�]

wzrost w stosunku do stycznia 2016 spadek w stosunku do stycznia 2016

Akcja �Odzyskuj alimenty�
promocja trwa do 31 grudnia 2016 r.

Nie mo�esz wyegzekwowa� zas�dzonych alimentów?
Wpisz d�u�nika alimentacyjnego do Rejestru BIG za 1 z�
i zwi�ksz szans� na odzyskanie nale�no�ci!






