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Streszczenie

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było uznać 
społeczeństwo za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyj-
na, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich członków społeczeństwa jako 
odbiorców indywidualnych i jako pracowników. W przypadku rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego jedną z barier rozwoju jest edukacja społeczeństwa. Badania przeprowa-
dzone w Polsce wskazują na sektor usług bankowych i finansowych jako wiodący w roz-
woju wykorzystania nowych technologii informatycznych. Pośrednicy finansowi stali 
się instytucjami wprowadzającymi innowacyjne metody przekazywania, przetwarzania 
i gromadzenia informacji oraz upowszechniania wiedzy z tym związanej w społeczeń-
stwie. Dla funkcjonowania pośredników finansowych niezbędne stało się wykształcenie 
u klientów umiejętności bezpiecznego logowania się do systemów bankowych, wykony-
wania operacji przelewów, zakładania lokat, otwierania, zamykania kont, zatwierdzania 
transakcji. Ważnym elementem edukacji wykonywanej przez instytucje pośrednictwa 
finansowego, niezbędnym w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, stała się eduka-
cja prawna, uczulenie obywateli na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z no-
woczesnych technologii. Klienci dysponując na bieżąco danymi statystycznymi, ocena-
mi eksperckimi mogą podejmować najbardziej racjonalne decyzje dotyczące finansów, 
z drugiej strony doradcy, pracownicy pośredników finansowych poprzez Internet mają 
stały kontakt z informacją produktową, centrum obsługi klienta, dostęp do bazy da-
nych. Stworzono doskonale funkcjonującą sieć usług, baz wiedzy, przez co instytucje 
pośrednictwa finansowego stały się jednym z najważniejszych elementów społeczeń-
stwa informacyjnego .
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Wprowadzenie

Powstanie społeczeństwa informacyjnego, jako kolejnego etapu rozwoju spo-
łecznego, możemy datować na drugą połowę XX wieku. Daniel Bell w 1973 roku 
sformułował główne cechy społeczeństwa informacyjnego, wskazując na domi-
nację naukowców i specjalistów oraz na wzrost znaczenia wiedzy postrzeganej 
jako źródło innowacji. Opisał koncepcję społeczeństwa postindustrialnego, któ-
re znamionuje dominacja sektora usług, finansów i ubezpieczeń oraz tworzenie 
technologii intelektualnych, jako podstaw podejmowania decyzji1.

Marc Uri Porat w swoim raporcie z 1977 roku podzielił sektor informacyjny 
na trzy kategorie:
– finanse, ubezpieczenia i rachunkowość,
– informacja kulturalna,
– informacje wiedzy: patenty, zarządzanie, doradztwo.

Można przyjąć, że wskazane wyżej grupy zawodowe tworzą fundament 
społeczeństwa informacyjnego2. Jednocześnie termin „społeczeństwo informa-
cyjne” określa społeczeństwo, w którym jednostki, jako konsumenci i pracowni-
cy, intensywnie wykorzystują informację. 

Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było 
uznać społeczeństwo za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć teleko-
munikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich członków spo-
łeczeństwa jako odbiorców indywidualnych i jako pracowników. Umożliwiają to 
zasoby informacyjne dostępne publicznie, a także zasoby ograniczone w dostępie 
ogólnym, ale wykorzystywane w przedsiębiorstwach w procesie przepływu in-
formacji, podejmowania i realizacji decyzji.

Niezbędna w tworzeniu społeczeństwa informatycznego jest powszech-
ność korzystania z komputerów. Prawie 70% gospodarstw domowych w Polsce 
w 2010 roku posiadało przynajmniej jeden komputer, a liczba osób korzystają-
cych z komputerów w Polsce wynosiła 19,8 mln. Wśród tych osób odnotowano 
16,7 mln regularnych użytkowników komputerów3. 

Ważnym aspektem w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdolność 
do przyswojenia umiejętności wykorzystywania środków masowej komunikacji 

1 G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. PTI, Katowice 2005, s. 10.
2 A. Mattelart, M. Mattelart, Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa–Kraków 2001, s. 98.
3 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006–2010, 

www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm (1.12.2010).
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i informacji. Sprawne użytkowanie zdobyczy techniki i posługiwanie się nowo-
czesnymi technologiami warunkuje dalszy rozwój społeczny i techniczny. Decy-
dująca rola poziomu wykształcenia społeczeństwa i przygotowania do realizacji 
nowych zadań musi być rozumiana jako nabycie umiejętności przekształcania 
dostępnych informacji. Zasadniczym zasobem gospodarczym skumulowanym 
w bazach danych, jak i społecznym potencjale intelektualnym jest zasób wiedzy 
i sposób jej wykorzystania4. Tworzenie systemu budowania wiedzy, systemów 
budowania i dostępu do baz danych jest podstawowym wymogiem cywilizacji 
informacyjnej mającej na celu wykształcenie człowieka posiadającego umiejęt-
ności kreowania informacji. Informacja i wiedza jest produktem, a umiejętność 
jej pozyskania, często z ogólnie dostępnych baz danych, może decydować o suk-
cesie lub porażce firmy, produktu, projektu. W ten sposób informacja stała się 
towarem posiadającym określoną wartość oraz cenę. Elementem niezbędnym 
umożliwiającym swobodny dostęp do informacji jest Internet. W 2010 roku 64% 
gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu w domu5.

Pośrednicy finansowi w społeczeństwie informacyjnym

Same informacje, nawet te, do których dostęp jest nieograniczony, nie two-
rzą społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, że decydującą rolę w tworze-
niu społeczeństwa informacyjnego mają instytucje, które poprzez uruchamianie 
specyficznych usług, tworzenie nowych możliwości stymulują kierunki rozwo-
ju. Dominacja sektora usług, a w szczególności sektora finansów i ubezpieczeń, 
w zastosowaniu technologii informatycznych stworzyła podstawy praktycznego 
wykorzystania nowoczesnych technologii. Pośrednicy finansowi stali się wiodą-
cymi instytucjami wprowadzającymi innowacyjne metody przekazywania, prze-
twarzania i gromadzenia informacji oraz upowszechniania wiedzy z tym zwią-
zanej w społeczeństwie. W 2010 roku 80% badanych przedsiębiorstw wymieniło 
usługi bankowo-finansowe jako główny cel korzystania z Internetu. W tym sa-
mym roku 85% przedsiębiorstw korzystało z usług bankowych przez Internet6.

Wprowadzenie technik informatycznych wymusiło analizę funkcjonalną 
instytucji pośrednictwa finansowego poprzez dokonanie algorytmizacji proce-

4 Raport KBN, Cel i kierunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://kbn.icm.
edu.pl/cele/index1.html (28.11.2000).

5 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
6 Ibidem.
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dur, obiegu dokumentów i procesów zarządzania. Wykorzystanie możliwości 
technicznych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego pozwala na określenie 
opłacalności stosowanych rozwiązań w poszczególnych rodzajach działalności 
gospodarczej. Badania wykazały, że wprowadzenie systemów informatycznych 
do instytucji pośrednictwa finansowego spowodowało oszczędności w kosztach 
dystrybucji przy transakcjach bankowych wynoszące 89%, przy opłacaniu ra-
chunków 67%, przy wydawaniu polis ubezpieczeniowych 50%7. 

W ramach wykorzystania technologii informatycznych instytucje pośred-
nictwa finansowego podjęły działania zmierzające do uproszczenia i usprawnie-
nia rozliczeń międzybankowych, wprowadzenia jednakowych reguł dotyczących 
uznawania dokumentów, w tym poleceń potwierdzeń przelewów, kopii rachun-
ków itp. Powstał system uwierzytelniania i honorowania kart bankowych. Sku-
tecznie przeprowadzono stymulację rozwoju transakcji bezgotówkowych. Pro-
mowany jest rozwój systemów wykorzystujących karty mikroprocesorowe oraz 
elektroniczne rozliczenia drobnych płatności, takich jak opłaty parkingowe, bilety 
komunikacji miejskiej, bilety wstępu, automaty z artykułami konsumpcyjnymi. 
Przeprowadzono unifikację standardów kart inteligentnych w celu rozszerzenia 
ich funkcji, jak i ograniczenia liczby ich typów. 

Skutecznie rozwija się ograniczenie płatności gotówkowych firm na rzecz 
swoich pracowników. Zastępują je przelewy bankowe wykonywane w formie 
elektronicznej. Dzięki temu uzyskano znaczące oszczędności w działaniu przed-
siębiorstw. Wprowadzenie dokumentów elektronicznych do powszechnego użycia 
w rozliczeniach bankowych spowodowało szybki rozwój współpracy pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi oraz rozwój usług zakupów na odległość i handlu 
elektronicznego. O ile powszechne zastosowanie teleinformatyki w handlu de-
talicznym jest uwarunkowane szeregiem czynników (między innymi koniecz-
nością rozbudowania sieci dostępowych), o tyle w relacjach pomiędzy podmio-
tami gospodarczymi w handlu elektronicznym nie ma żadnych barier rozwoju8. 
Istotną cechą strategii rozszerzenia dystrybucji poprzez Internet jest możliwość 
scedowania na dostępne bazy wiedzy elementu informacyjnego wskazującego na 
ofertę pośrednika finansowego, dotarcie z ofertą do możliwie największej grupy 
potencjalnych klientów i dopasowanie oferty do oczekiwań klienta.

Rozwój technologii, jak i nowych produktów bankowych wymusza na 
uczestnikach rynku stosowanie nowoczesnych systemów wymagających okre-

7 Raport KBN, Cel i kierunek...
8 Ibidem.
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ślonego poziomu wiedzy nie tylko od dostawcy produktu czy usługi, ale również 
od odbiorcy. 

Instytucje pośrednictwa finansowego odgrywają ważną rolę w rozwoju 
i edukacji społeczeństwa informacyjnego. Aktywni pośrednicy finansowi, któ-
rymi są banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i spółki leasingowe, przedstawiając 
swoją ofertę, wykorzystują wszystkie możliwe metody komunikacji z klientami. 
Kontakt z klientami nawiązywany jest poprzez pocztę elektroniczną, komuni-
katy SMS, uwierzytelnianie operacji dokonywane jest poprzez podpis elektro-
niczny, kody przesyłane telefonicznie lub generowane przez tokeny. Współczesne 
instytucje pośrednictwa finansowego wspierają kontakt z klientem poprzez ser-
wisy internetowe. W roku 2010 dostęp do Internetu mało 99,6% przedsiębiorstw 
prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową, a 76% firm prowadziło 
własne serwisy internetowe9. Poszerzenie bazy dystrybucji produktów pośred-
ników finansowych tworzy swoistą dźwignię rozwoju rynku. Przedsiębiorstwa 
pośrednictwa finansowego to najbardziej skomputeryzowany sektor gospodar-
ki. W 2009 roku z komputerów korzystało 91%, a w 2010 roku 95% pracowni-
ków sektora. Również wykorzystanie sieci lokalnych LAN wynosiło 92% i było 
o 23% większe od średniej krajowej10. Na uwagę zasługuje elektroniczna i auto-
matyczna wymiana informacji wewnętrznej, która w sektorze przedsiębiorstw 
finansowych jest najbardziej rozbudowana, przy czym instytucje te korzystają 
z wydzielonych systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, 
łącznie z korzystaniem ze wspólnych baz danych, elektroniczną wymianą infor-
macji oraz kompatybilnością systemów informatycznych. 

Badania przeprowadzone w Polsce przez GUS w 2009 i 2010 roku wska-
zują na sektor usług bankowych i finansowych jako wiodący w rozwoju wyko-
rzystania nowych technologii informatycznych, przez co przyczynia się on do 
rozwoju całego społeczeństwa jako społeczeństwa informacyjnego. Instytucje 
pośrednictwa finansowego wykreowały nowe powszechne produkty, takie jak 
karty płatnicze, które dzięki rozbudowanym systemom przepływu informacji, 
odpowiednim programom, określonym zasadom rozliczeń stały się powszech-
nym środkiem zastępującym pieniądz gotówkowy. Powstanie tego produktu spo-
wodowało zmianę sposobu funkcjonowania społeczeństwa poprzez nową formę 
dokonywania płatności za towary. Umożliwiło większą swobodę przemieszcza-

9 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
10 Ibidem.
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nia się ludzi i towarów. Karta płatnicza wyparła z rynku czeki podróżne, całko-
wicie zmieniła system płatności w handlu oraz dostęp do gotówki zgromadzonej 
na koncie bankowym. Powstała infrastruktura umożliwiająca dokonywanie za 
pomocą kart płatniczych płatności za towary i usługi, pobieranie gotówki. Na-
stąpił szybki rozwój produktu, kolejno instytucje finansowe wprowadzały nowe 
generacje kart płatniczych o wyższym poziomie zabezpieczeń, wygodniejszych 
w użyciu. Niezależnie od rozwoju systemu po stronie pośredników finansowych 
powstały usługi towarzyszące – obsługa techniczna urządzeń, logistyka. Rów-
nolegle udoskonalano czytniki kart stosowane w handlu. W niezbędnej edukacji 
technicznej uczestniczyli zarówno pracownicy instytucji pośrednictwa finanso-
wego, jak też klienci i sprzedawcy. Przy stosowaniu kart płatniczych niezbędne 
było wykształcenie pracowników obsługujących infrastrukturę techniczną oraz 
przekazanie klientom umiejętności obsługi terminali, korzystania z bankomatów, 
urządzeń zbliżeniowych.

Proponowane przez pośredników finansowych usługi są stale modyfikowa-
ne i udoskonalane, urządzenia stosowane w systemie uzyskują nowe funkcje, np. 
bankomaty wyposażane są w funkcje wpłatomatów. Powstały bankomaty pozwa-
lające na wypłatę gotówki bez stosowania kart płatniczych. Wprowadzanie kolej-
nych produktów, nowych funkcji prowadzi do ciągłej edukacji technicznej klien-
tów. Same instytucje bankowe również podlegają szybkim przeobrażeniom. 

Rola wirtualnych pośredników finansowych 
w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Powstały banki wirtualne – internetowe, szybki rozwój tych instytucji oraz 
wygoda korzystania z ich usług wymusiły na pozostałych uczestnikach rynku, 
bankach tradycyjnych, utworzenie własnych oddziałów internetowych. Rozwój 
bankowości internetowej pozwolił na zwiększenie sprzedaży oraz dostępności 
usług bankowych. Zmieniła się rola stacjonarnych placówek bankowych. Tra-
dycyjne banki w odpowiedzi na nowe wyzwania wprowadziły własne oddzia-
ły internetowe, internetowy dostęp do kont i produktów bankowych. Utworzo-
no stanowiska doradców mobilnych korzystających poprzez Internet z pełnej 
łączności z placówkami macierzystymi, docierających bezpośrednio do klienta 
w miejscu jego zamieszkania, w miejscu pracy. Doradcy mobilni mogą poza pla-
cówką bankową przedstawiać i modyfikować swoją ofertę, dostosowując ją do 
potrzeb klienta.
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Internet jest doskonałym ośrodkiem działania towarzystw ubezpieczenio-
wych, emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa prezentują po-
przez Internet swoje produkty i usługi. Praktycznie każdą polisę ubezpieczenio-
wą można kupić przez Internet, można zamówić wycenę ubezpieczenia, umówić 
spotkanie z doradcą. Klienci mają możliwość porównania ofert i dostosowania 
do swoich potrzeb, ewentualnie do negocjacji warunków i ceny. Informacja stała 
się produktem ogólnie dostępnym, gdzie jedyną barierą może być umiejętność 
dotarcia i korzystania z baz wiedzy. Dla funkcjonowania wirtualnych pośred-
ników finansowych niezbędne stało się wykształcenie u klientów umiejętności 
bezpiecznego logowania się do systemów bankowych, wykonywania operacji 
przelewów, zakładania lokat, otwierania, zamykania kont, zatwierdzania transak-
cji. Internet pozwala na swobodny dostęp do wszystkich regulaminów, regulacji, 
cenników, warunków ubezpieczeń, pośredników finansowych. Wiedza związana 
z produktami stała się ogólnie dostępna. Pośrednicy finansowi przyczyniają się 
w ten sposób do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Klient dysponując na 
bieżąco danymi statystycznymi, ocenami eksperckimi, może podjąć najbardziej 
racjonalne decyzje dotyczące finansów. Z drugiej strony doradcy i pośrednicy fi-
nansowi mają poprzez Internet stały kontakt z informacją produktową i centrum 
obsługi klienta. Poszczególne instytucje pośrednictwa finansowego mogą mo-
dyfikować swoje produkty, obserwując i analizując produkty konkurentów, ale 
również dokonując analiz informacji zawartych w portalach społecznościowych, 
wykorzystując oceny niezależnych ekspertów i konsumentów. Wpływa to bez-
pośrednio na jakość i profesjonalizm obsługi, skraca drogę powstawania nowych 
produktów.

Nowym zjawiskiem jest pojawienie się nowych pośredników działających 
bardziej efektywnie, którzy dzięki technologii teleinformatycznej oferują prze-
szukanie rozległych zasobów informacyjnych i wyszukanie produktu finanso-
wego o oczekiwanych właściwościach, zajmujących się mediacją pomiędzy wy-
twórcami, pośrednikami i konsumentami. Rolę tę przejmują mediatorzy zwani 
cyberpośrednikami oraz banki poszukujące nowych form działalności11.

Innym zjawiskiem jest powstanie portali społecznościowych, co spowo-
dowało pojawienie się nieznanych wcześniej form pośrednictwa finansowego 
i kredytowego. Są to platformy kojarzenia podmiotów pozwalające na udzielanie 
pożyczek w ramach społeczności, tzw. social lending. Pożyczki społecznościowe 

11 K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 120.
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dotyczą niskich kwot i pomimo iż obarczone są dużym ryzykiem, funkcjonu-
ją na rynku kredytowym. Działalność portali społecznościowych spowodowa-
ła tworzenie się grup konsumentów zainteresowanych konkretnym produktem. 
Uczestnicy grupy informują się o cechach produktu, najlepszej ofercie pośred-
nika finansowego. Często tworzą się grupy nacisku w celu wymuszenia zmian 
w produkcie lub ofercie pośrednika finansowego. Jest to efekt rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego.

Pośrednicy finansowi, prezentując swoją ofertę, podlegają stałemu osądowi 
społeczności internetowej. Przepływ informacji oceniającej działania uczestni-
ków rynku przez portale społecznościowe wymusza odpowiednie reakcje. Oka-
zało się, że wpływ społeczności internetowej jest większy niż oddziaływanie 
społeczeństwa na instytucje finansowe poprzez inne media.

Ważnym elementem rozwoju społeczeństwa informatycznego jest rozwój 
handlu internetowego. Pośrednicy finansowi umożliwiają dokonywanie płatności 
przez Internet oraz umożliwiają nabywanie własnych produktów. W latach 2006–
2009 liczba Polaków robiących zakupy przez Internet wzrosła prawie dwukrotnie 
(z 3,6 mln w 2006 roku do 6,7 mln w 2009 roku). W 2010 roku przybyło kolejne 
1,6 mln kupujących w sieci. Łączna wartość zakupów internetowych dokonanych 
przez mieszkańców naszego kraju w 2009 roku wyniosła ok. 9,5 mld zł. Pośred-
nicy finansowi rozwijając możliwości płatności poprzez Internet przyczyniają się 
do rozwoju handlu. W 2009 roku przeanalizowano sposoby płatności za towary 
lub usługi zakupione przez Internet. W Polsce największą popularnością cieszył 
się przelew internetowy (12%), co wskazuje na duże możliwości rozwoju. W 2009 
roku zbadano przyczyny niedokonywania zakupów przez Internet. W Polsce jed-
na czwarta społeczeństwa jako główny powód wskazała brak potrzeby. Najmniej 
istotne były obawy związane z bezpieczeństwem płatności – zadeklarowało je 
tylko 2% populacji12.

Bezpieczeństwo

Ważnym elementem edukacji wykonywanej przez instytucje pośrednictwa 
finansowego, niezbędnym w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, jest uczu-
lenie obywateli na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nowoczesnych 
technologii. W dziedzinie usług świadczonych przez sieć internetową koniecz-

12 Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne...
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ne jest zapewnienie równowagi pomiędzy wolnością a ochroną interesów pub-
licznych i prywatnych obywateli. Korzystanie z usług bankowych przez Internet 
w roku 2009 deklarowało 38,2% Polaków. W roku 2010 odsetek ten wzrósł do 
43%, co świadczy o tym, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, 
a instytucje finansowe gwarantują bezpieczeństwo transakcji internetowych13.

Obawy przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu po-
wstrzymywały 8% populacji przed wprowadzaniem danych osobowych lub in-
nych informacji osobistych do serwisów społecznościowych w celu utrzymywa-
nia kontaktu ze znajomymi lub nawiązania współpracy z osobami o podobnych 
zainteresowaniach. Również z powodu bezpieczeństwa w sieci odpowiednio 7% 
osób nie zdecydowało się na korzystanie z bankowości elektronicznej oraz na 
zamawianie, kupowanie towarów lub usług przez Internet. Wyniki badań świad-
czą, że stopień nieufności w obu przypadkach jest podobny i usługi pośredników 
finansowych przez Internet nie są odbierane przez społeczeństwo jako niebez-
pieczne. Można przyjąć, że edukacja społeczeństwa wykonana przez instytucje 
pośrednictwa finansowego dała pozytywne rezultaty.

Głównymi zagrożeniami, na jakie narażone są instytucje pośrednictwa fi-
nansowego i ich klienci prowadzący działalność poprzez Internet, są:
– zniszczenie i uszkodzenie danych,
– ujawnienie poufnych danych na skutek włamania,
– brak dostępu do usług w wyniku awarii lub ataku,
– wyłudzenie pieniędzy za pomocą oszukańczego e-maila lub poprzez przekie-

rowanie do fałszywej strony internetowej,
– wyłudzenie nienależnych płatności za pomocą przesłanego przez Internet nu-

meru karty kredytowej lub debetowej.

Bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W przypadku rozwoju społeczeństwa informacyjnego, korzystania z kom-
puterów, Internetu jedną z barier rozwoju jest edukacja społeczeństwa. Insty-
tucje pośrednictwa finansowego przyczyniają się do zwiększenia świadomości 
i wiedzy społeczeństwa, jednak jest to proces, za który odpowiedzialne jest pań-
stwo z całym systemem edukacji, wspomagania rozwoju sieci internetowych, ich 
dostępności i jakości. Należy pamiętać, że odsetek regularnych użytkowników 

13 Ibidem.
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Internetu jest najwyższy wśród uczniów i studentów – 97%, a blisko 30% gospo-
darstw domowych w 2008 i 2009 roku przyznało, że przeszkodą w dostępie do 
Internetu jest dla nich nieposiadanie odpowiednich umiejętności14. Wciąż jednym 
z głównych argumentów jest brak potrzeby korzystania z łącza internetowego. 
Jeszcze w 2009 roku prawie połowa gospodarstw domowych deklarowała, że nie 
widzi konieczności korzystania z Internetu. Dane te wskazują na potencjał roz-
woju rynku. Instytucje pośrednictwa finansowego powinny bardziej zdecydowa-
nie włączyć się w propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Bez dostępu 
do Internetu duża część społeczeństwa jest odcięta od możliwości korzystania 
z nowoczesnych usług pośredników finansowych.

Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu wciąż stanowią barierę, jednak 
odsetek osób deklarujących taki powód utrzymywał się w latach 2008–2009 
mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast w ostatnim roku wręcz spadł 
(odpowiednio 26%, 21%)15. Istotną rolę odgrywa jakość posiadanych przez użyt-
kowników łączy. Powszechność Internetu szerokopasmowego rośnie wraz z ogól-
nym wzrostem dostępności sieci globalnej. W 2009 roku łącze szerokopasmowe 
posiadało 87% gospodarstw mających dostęp do Internetu, w 2010 już 90%.

Zakończenie

Pośrednicy finansowi wykorzystując zaawansowane techniki informatycz-
ne, udostępniając nowe internetowe kanały dystrybucji, informacji, nowe pro-
dukty i związaną z tym wiedzę, przyczynili się do powstania społeczeństwa 
informacyjnego. Lawinowy rozwój usług pośredników finansowych wymusił 
edukację społeczeństwa polegającą na nabyciu umiejętności korzystania z ban-
kowości internetowej, kart kredytowych, edukację prawną dotyczącą zawierania 
umów na odległość, dokonywania zdalnych płatności, korzystania z wyszukiwa-
rek i porównywarek cech i cen produktów finansowych. Budowa społeczeństwa 
informacyjnego spowodowała zmiany prawne zapewniające ochronę danych 
osobowych przy maksymalnej dostępności do informacji. Zwiększyła się swo-
boda zawierania umów, dokonywania zakupów, uproszczono system płatności. 
Z drugiej strony powszechny dostęp do Internetu spowodował wzrost konkuren-
cji pośredników finansowych będących bankami oraz niebankowych instytucji 
pośrednictwa finansowego. Dotyczy to zarówno instrumentów kredytowych, lo-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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kacyjnych, ubezpieczeniowych, jak i inwestycyjnych. Społeczeństwo uzyskało 
swobodę wyboru najkorzystniejszych produktów i nowe możliwości rozwoju.

THE MEANING OF THE FINANCIAL INTERMEDIATION 
IN EXTENTION OF INFORMATION SOCIETY

Summary

The basic conditions that must be completed to be consider entire society as the 
Information Society is modern telecommunications network, which in its range would 
cover all members of society, as individuals and as employees. In the case of upgrowth 
of Information Society one of the obstruction is society education. Studies conducted in 
Poland indicate that the sector of banking and financial, is the leading one in the develop-
ment of the use of new technologies. Financial intermediaries have become institutions, 
introducing innovative methods of communicating, processing and information gathering 
and dissemination of knowledge that come with it in society. For the functioning of fi-
nancial intermediaries, education has become essential to secure customers’ ability to log 
into the banking systems, operations, transfers, establishment of investment, opening, 
closing accounts, approve the transaction. An important element of education carried out 
by financial intermediaries, which is essential in creating an information society has be-
come a legal education, understanding citizens/clients to the dangers associated with the 
use of modern technology. Customers having up to date statistical data, evaluations and 
experts evaluations can make more rational decisions about finances, than the other co-
unselors, employees of financial intermediaries over the Internet are in constant contact 
with product information, customer service center, access to the database. Created per-
fectly functioning network services, knowledge bases by which financial intermediaries 
have become one of the most important elements of the creation of information society.

Translated by Krzysztof Drobiński


