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Główne wnioski
 W oczach opinii publicznej liderami w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki, choć 

odsetek wskazań zmalał r/r z 61% do 54%. Na dalszych miejscach firmy technologiczne 
(31%), który wyprzedziły wojsko i policję (30%).

 Badani czują się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej – deklaruje 
tak 86% ankietowanych, ale jednocześnie jedynie 19% uważa, że stosują one najwyższe 
standardy w obszarze cyberbezpieczeństwa i czują się spokojni o bezpieczeństwo 
swoich środków.

 Mniej niż co 3. Polak (29%) czuje się współodpowiedzialny za bezpieczeństwo 
finansowych usług elektronicznych. Aż 73% uważa, że to banki są najważniejszym 
ogniwem bezpieczeństwa.

 Ponad połowa Polaków jest skłonna ponosić co miesiąc dodatkowe, stałe koszty na 
rzecz podnoszenia poziomu zabezpieczeń internetowych „kluczy” do banku tj. konta 
i aplikacji - najwięcej 39% dopuszcza możliwość opłat nie wyższych niż kilka złotych. 

 Okres pandemii utrwalił trendy w usługach, z których najchętniej korzystamy w formie 
wyłącznie elektronicznej - oprócz spraw bankowych i urzędowych (68%), Polacy 
nie korzystając z form stacjonarnych kupują odzież (35%), i sprzęt elektroniczny (23%).  



 Jedynie 33% badanych przyznało, że nie stosuje tych samych haseł do różnych kont 
elektronicznych, a ponad 15% deklaruje, że robi to często lub bardzo często.

 Blisko połowa Polaków (49%) deklaruje, że stosuje długie, skomplikowane hasła,  
a 9% nie stosuje jakichkolwiek metod ochrony haseł. 

 Najbardziej popularnym (38%) sposobem zabezpieczenia dostępu do smartfona 
jest kod PIN, a 32% badanych odblokowuje telefon przez skan odcisku palca. Aż 23% 
badanych nie stosuje jakiegokolwiek zabezpieczenia, co jest wzrostem r/r o 13 p.p.

 Ponad połowa (53%) ankietowanych deklaruje korzystanie z aktualnego 
oprogramowania antywirusowego na swoim smartfonie.

 W kwestii zaleceń bankowych co do cyberbezpieczeństwa najczęściej 
stosowane dotyczą nieotwierania podejrzanych załączników i linków (72%) 
oraz nieprzechowywania danych do logowania do bankowości w portfelu 
lub smartfonie (64%). 

 Większość Polaków (67%) pozytywnie ocenia prowadzone przez banki działania 
edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale dla blisko co 5. osoby bywają 
one niezrozumiałe lub niewystarczające (19%).

Główne wnioski



Banki w oczach Polaków  
ciągle liderami cyberbezpieczeństwa
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Q: Którą z poniższych branż i instytucji postrzegasz 
jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa?  



Polacy czują się bezpiecznie  
korzystając z bankowości elektronicznej
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Q; Czy czujesz się bezpiecznie korzystając 
z bankowości elektronicznej? (konto 
internetowe / aplikacja/ karta płatnicza)
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Klienci ufają systemom  
bezpieczeństwa banków

Q: Czy Twoim zdaniem banki w obszarze cyberbezpieczeństwa stosują...
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Najważniejsze ogniwa  
bezpieczeństwa usług finansowych

Q; Odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych 
ponosi Twoim zdaniem przede wszystkim:
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Bezcenne bezpieczeństwo naszych  
pieniędzy? To zależy. 

2021 2020

Q: Czy jesteś skłonny/a do ponoszenia dodatkowych, 
stałych miesięcznych kosztów podnoszących poziom 
zabezpieczeń Twojego internetowego konta bankowego 
lub bankowej aplikacji mobilnej?
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Sprawa do załatwienia w banku czy urzędzie? 
Najchętniej przez komputer

Q; Z których usług najczęściej korzystasz w formie wyłącznie elektronicznej?
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Kilka kont, jedno hasło  
– rozsądni wciąż w mniejszości

Q: Czy stosujesz te same hasła 
do różnych kont (bank, poczta 
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Hasła wymyślamy i chronimy sami  
– nie wspomagamy się technologią 

2021 2020

Q; Co robisz żeby zabezpieczać swoje hasła (do np. poczty e-mail, banku, social media)?
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Co 5. Polak nie stosuje powszechnych  
zabezpieczeń dostępu do swojego smartfona

2021 2020

Q; Jaki typ zabezpieczenia blokady ekranu/dostępu do telefonu stosujesz?
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Antywirus w telefonie?  
Dla połowy z nas ciągle zbędny.

Q: Jaki typ zabezpieczenia
blokady ekranu/dostępu 
do telefonu stosujesz?
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ABC bezpiecznego bankowania  
– znamy i stosujemy (ale powinniśmy częściej)

Q: Zaznacz do których zaleceń bankowych się stosujesz:
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Edukacji (cyfrowej) nigdy dość

Q: Czy działania informacyjne i edukacyjne banków w obszarze cyberbezpieczeństwa są...
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Dziękujemy za uwagę!
kontakt: cyber@wib.org.pl 

Nowa seria filmów edukacyjnych  
z serii „Bądź cyberbezpieczny!”  

już dostępna na kanale YouTube  
Warszawskiego Instytutu Bankowości!

Sprawdź także film  
w formule nauka przez działanie  

„CYFROWO I BEZPIECZNIE.  
A Ty jak wybierzesz?”.  

Więcej na www.bde.wib.org.pl


