
Coroczna akcja informacyjno-edukacyjna, 
która pod wspólnym hasłem, integrując kilkaset

firm i instytucji, m.in: banki, fundacje, firmy
technologiczne, wydawcy kart płatniczych, agenci 
rozliczeniowi, jednostki samorządu terytorialnego, 

uczelnie, szkoły, popularyzuje zagadnienia związane 
z obrotem bezgotówkowym i aktywnym 

oraz bezpiecznym korzystaniem 
z nowoczesnych form płatności.

Szybko, wygodnie, bezpiecznie ...
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Kampania informacyjno-edukacyjna "Warto Bezgotówkowo" zainicjowana 
została w 2017 r. przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 
Coroczną kulminacją aktywności jest październikowy TYDZIEŃ PŁATNOŚCI 
BEZGOTÓWKOWYCH, w czasie którego odbywają się m.in. dedykowane lekcje 
i wykłady, konkursy dla młodzieży, prezentacje badań, kampanie w mediach 
społecznościowych oraz akcje edukacyjne i promocyjne z udziałem partnerów, 
w tym banków i mediów.

Kampania realizowana jest przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości 
przy współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa, Fundacją KIR Cyberium 
oraz Ministerstwem Finansów w ramach jednego z największych w Europie 
programów pozaformalnej edukacji finansowej "Bankowcy dla Edukacji", 
w którym uczestniczyło już ponad 2 miliony osób. 

ponad

350 tys.
odbiorców 

ponad 
2,5 tys.
lekcji i wykładów

Kampania w liczbach
w latach 2017 - 2020

ponad

500
publikacji medialnych

5 edycji 
raportów tematycznych

Budowanie świadomości korzyści
ze stosowania bezgotówkowych

instrumentów płatniczych

Promowanie
bezpieczeństwa, szybkości
i wygody płatności
bezgotówkowych

Inspirowanie osób indywidualnych, przedsiębiorców
i instytucji publicznych do aktywnego korzystania

z płatności elektronicznych

Popularyzowanie
rozwiązań wspierających

rozwój gospodarki
elektronicznej w Polsce

Cele



Lekcje i wykłady 

Webinary 

Konkursy

Ścieżki tematyczne
podczas konferencji
zewnętrznych

Filmy i animacje edukacyjne

Audycje i podcasty edukacyjne Artykuły i dodatki medialne

Najważniejsze działania i inicjatywy kampanii „Warto Bezgotówkowo”

KO N KU R S  P L A ST YC Z N Y

Przedstaw swoją wizję przyszłości
płatności bezgotówkowych
w Polsce.

Wygraj tablet, głośnik bluetooth
i wiele innych!
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Ciesząca się zainteresowaniem ekspertów analiza corocznie przygotowywana 
przez zespół badawczy naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pod przewodnictwem prof. Michała Polasika, oparta o badanie przedsiębiorców 
prowadzących punkty handlowe na obszarach wiejskich.

Badanie corocznie przeprowadzane na przełomie września i października 
przez pracownię Pollster, którego wyniki prezentowane są na konferencji prasowej, 
cieszącej się dużym zainteresowaniem mediów (m.in. w 2020 r. z udziałem Ministra 
Finansów i ponad 50 dziennikarzy - od mediów ogólnopolskich do studenckich).

Publikacje

Badanie „Białe plamy
w akceptacji kart płatniczych 
a wykluczenie finansowe”

Badanie „Płatności 
bezgotówkowe 
oczami Polaków” 

Działalność badawcza
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Kampanię wspierają:


