






Publicystyka i Prace Studentów, nr 6

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych 

– wybrane zagadnienia 

Redakcja naukowa:

Elżbieta Klamut

Korekta:

Tomasz Szymański

Skład i okładka:

Marcin Szadkowski

Łódź – Warszawa 2019

©Copyright: Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences)

ISBN 978-83-64971-68-6

 

Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Ciurlionisa 4, 05-260 Marki, 

www.c-p.com.pl; biuro@c-p.com.pl



Elżbieta Klamut I Wprowadzenie

Część pierwsza I Przedsiębiorstwa i ich problemy

Aneta Durajczyk, Justyna Przepiórkowska I Benchmarking 

w jednostkach samorządu terytorialnego

Karolina Gzowska I Mobbing jako przejaw patologii 

w miejscu pracy

Adrian Jaskółka I Ochrona danych osobowych – problemy 

i korzyści

Natalia Sidorczuk I Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Weronika Szabelewska I Zastosowanie product placement 

w filmie i kulturze masowej

Aneta Tkaczyk I Przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu

Damian Walczak I Banki centralne i ich rezerwy we 

współczesnej gospodarce.

Struktura rezerw dewizowych banków centralnych

Piotr Wykowski I Rachunkowość zarządcza i jej praktyczne 

zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej 

wykonywanej osobiście

5

9

11

41

65

81

99

119

141

165

Spis  t reśc i



Piotr Wykowski I Wycena przedsiębiorstwa – metoda DCF 

na przykładzie spółki PEPEES S.A.

Część druga I Gospodarstwa domowe i ich funkcjonowanie 

w gospodarce

Aneta Durajczyk I Globalne dobra publiczne. Przyszłość 

ludzkości

Szymon Jankowski I Pojmowanie oszczędzania 

i inwestowania przez klientów instytucji finansowej

Karolina Kędziora, Karolina Górecka I Oszczędzanie 

a inwestowanie w gospodarstwach domowych

Mariusz Olczak I Wynagrodzenia Polaków w statystykach

Justyna Przepiórkowska I Edukacja finansowa. Cele 

i ograniczenia

Magdalena Stępień I Globalne dobro publiczne a przyszłość 

ludzkości

Bartosz Sosnowski I Finansowanie cyklu życia człowieka

183

205

207

225

243

277

297

315

327



Wprowadzenie

Gospodarowanie w dynamicznym otoczeniu wymaga od zarządzających 

przedsiębiorstwami czy też gospodarstwami domowymi szczególnej uwagi 

i wiedzy. To od nich często zależy przyszłość firmy. Zarządzanie jest procesem 

trudnym, nie ułatwia tego również ustawodawca, który zmieniając zasady 

gospodarowania, wymusza nieustanne kontrolowanie przepisów prawa oraz 

ich wpływu na funkcjonowanie organizacji czy gospodarstwa domowego. Od 

tego, co postanowią dziś, zależy, w jakim miejscu znajdą się w przyszłości. 

Zarządzanie finansami dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale również 

gospodarstw domowych. To właśnie tam podejmowanych jest wiele decy-

zji, mających znaczący wpływ na inne podmioty. Bez zaciągania kredytów 

i powierzania oszczędności, instytucje finansowe nie generowałyby odpo-

wiednich zysków. Konsumpcja towarów i usług zapewnia przedsiębiorstwom 

funkcjonowanie i rynki zbytu. To dzięki gospodarstwom domowym oraz pła-

conym przez nie podatkom, państwo może realizować szereg zadań wzglę-

dem swoich obywateli. 

Przedsiębiorstwa i ich problemy

W tej części publikacji zgromadzono artykuły dotyczące różnorodnych za-

gadnień związanych z funkcjonowaniem firm. Jednym z nich jest mobbing 

w miejscu pracy. Jak mu zapobiegać, jak go kontrolować? Odpowiedzi na te 

pytania znajdziemy w artykule Karoliny Gzowskiej. 

Jak wykorzystywać benchmarking w jednostkach samorządu terytorial-

nego? Do tego tematu nawiązuje artykuł, w którym Aneta Durajczyk i Justyna 

Przepiórkowska podają przykłady jego wykorzystania. W kolejnym opracowa-

niu Aneta Tkaczyk podejmuje temat przestępstw w obrocie gospodarczym 

i pokazuje sposoby przeciwdziałania zjawisku. Inny interesujący artykuł poru-
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sza zagadnienie zarządzania ryzykiem podatkowym. Jak go unikać, co robić, 

aby je zminimalizować? Próbę odpowiedzi na te pytania znajdziemy w opra-

cowaniu Natalii Sidorczuk. 

Czy w procesach decyzyjnych w małych jednostkach gospodarczych można 

wykorzystać rachunkowość zarządczą? A jeśli tak, to w jakich sytuacjach się 

sprawdzi? Również to pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Ten interesujący 

wątek podjął Piotr Wykowski. Jest on także autorem kolejnej publikacji, doty-

czącej zasad wyceny przedsiębiorstw, które mają wpływ na ich wartość rynko-

wą, a przykłady dobrych praktyk dopełnią wartości opracowania. 

Kolejny artykuł, na który warto zwrócić uwagę, dotyczy promowania dóbr 

i usług w środkach masowego przekazu. Jednym z narzędzi marketingowych 

wykorzystywanych do tego celu jest product placement, czyli lokowanie pro-

duktów podczas emisji filmów, programów telewizyjnych, audycji radiowych, 

etc. Zjawisko powszechnie wykorzystywane we współczesnym marketingu 

omówiła Weronika Szabelewska.

Problematyka ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w ży-

cie RODO, to tematyka ostatnio bardzo aktualna. Jak przetwarzać, chronić, 

a nade wszystko wykorzystywać dane zgodnie z unijnym rozporządzeniem, 

dowiemy się z publikacji Adriana Jaskółki. 

Damian Walczak, autor artykułu „Banki centralne i ich rezerwy we współcze-

snej gospodarce”, wprowadza nas w zagadnienie funkcjonowania tych instytucji. 

Gospodarstwa domowe i ich funkcjonowanie 
w gospodarce 

Część poświęcona gospodarstwom domowym zawiera m.in. artykuł o myleniu 

pojęć „oszczędzanie” i „inwestowanie” przez klientów instytucji finansowych. 

Niezwykle inspirującej interpretacji zjawiska dokonał Szymon Jankowski. 

Temat globalnych dóbr publicznych podjęły dwie autorki niniejszej mono-

grafii – Aneta Durajczyk i Magdalena Stępień. Z ich treści dowiemy się m.in., co 

to są dobra publiczne oraz jaki wpływ mają na funkcjonowanie społeczeństw. 
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Jak kształtują się wynagrodzenia Polaków, czy mamy powody do narze-

kań? Tę problematykę podejmuje Mariusz Olczak, analizując m.in. dane doty-

czące bieżących zarobków Polaków, opublikowane w statystykach GUS.

Ostatnie opracowania poruszają powiązane ze sobą zagadnienia. Jeden 

z nich, autorstwa Karoliny Kędziory i Karoliny Góreckiej, analizuje cykl życia czło-

wieka od strony jego finansowania, drugi zaś, autorstwa Justyny Przepiórkow-

skiej, podejmuje jakże ważną tematykę edukacji finansowej młodego pokolenia.

Niniejsza publikacja to piąty zbiór artykułów studentów, będący pokłosiem ich 

spotkań i dyskusji. Przekazując go w ręce czytelników, autorzy wyrażają nadzie-

ją, że staną się one inspiracją do podejmowania dalszych, twórczych rozważań. 

Autorzy, a także opiekun koła, wyrażają serdeczne podziękowania za zaanga-

żowanie w studencki projekt Panu Profesorowi Janowi K. Solarzowi. Przekazują 

również podziękowania władzom uczelni za stworzenie możliwości opubliko-

waniai prezentowanych poglądów. Serdeczne wyrazy wdzięczności przekazują 

także zespołowi wydawnictwa za trud włożony w korektę artykułów.

dr Elżbieta Klamut 





Część pierwsza

Przedsiębiorstwa i ich problemy
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Justyna Przepiórkowska
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Benchmarking w jednostkach 
samorządu terytorialnego

Wstęp

„Benchmarking to proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez 

identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych przez organizacje 

najbardziej efektywne w skali całego świata” [Czerska, Szpitter  2010, ss. 204–209].

J. Brilman

W czasach dynamicznej konkurencji niezbędne są odpowiednie metody za-

rządzania. Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać sformułowaną strate-

gię, aby móc wypracować lub utrzymać pozycję na rynku. Firmy, które chcą 

równać się z najlepszymi, muszą zastosować sprawdzone metody przynoszą-

ce efekty, albo też wykorzystywać innowacyjne rozwiązania, niosące jednak 

ryzyko niepowodzenia.
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Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie metody zarządzania, która 

polega na systematycznym porównywaniu się z innymi podmiotami w celu 

odnalezienia najlepszych wzorców działania, a dzięki temu stałego doskona-

lenia własnych procesów. Prezentowaną metodą jest benchmarking, często 

stosowany przez podmioty w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Sfor-

mułowano hipotezę, że może być stosowany niemal w każdego rodzaju orga-

nizacji. Przedstawiono realizację założeń powyższej metody w jednostkach 

samorządu terytorialnego, na przykładzie projektu „Benchmarking – narzę-

dzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, 

urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Realizacja projektu wskazuje, że 

omawiana metoda sprawdza się również przy wypracowaniu dobrych praktyk 

w procesach realizowanych przez podmioty publiczne. 

Benchmarking – wprowadzenie

Klasyczne teorie zarządzania, do których zaliczamy: kierunek naukowej organi-

zacji, kierunek administracyjny, szkołę behawioralną czy też szkołę ilościową, 

dążyły do wyznaczenia jednej, najwłaściwszej metody w zakresie zarządzania 

organizacjami. W drugiej połowie XX wieku w naukach o zarządzaniu można 

zaobserwować rozwój kierunków łączących dorobek teorii klasycznych. Na 

tym gruncie rozwinął się kierunek sytuacyjny. U jego podłoża leżało stwier-

dzenie, że metody zarządzania, które okazały się skuteczne w jednej sytuacji, 

w innych potrafią zawieść. Według H. Shermana, w dorobku zarządzania nie 

istnieją bezwzględnie dobre lub złe wzorce, metody i techniki. Wobec tego, 

rolą menedżerów jest dostosowanie metody zarządzania do danej organiza-

cji czy też sytuacji, odnajdywanie rozwiązań właściwych dla warunków, które 

w danym czasie panują, aby osiągnąć najbardziej pożądane rezultaty. Organi-

zacje to systemy otwarte, funkcjonujące w otoczeniu, a ich efektywne zarzą-

dzanie należy postrzegać przez pryzmat dobrego dopasowania do otoczenia. 

Stosowana metodologia badań to badania jakościowe, a na ich podstawie 

studia przypadków, które ukazują dobre i złe zachowania w organizacji. Wyni-
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ki pozwalają na uzyskanie przez menedżerów propozycji rozwiązań do zasto-

sowania w określonych sytuacjach.

Wśród współczesnych metod zarządzania, zorientowanych na ograni-

czanie kosztów, wzrost elastyczności, relacje z otoczeniem czy na inne wła-

ściwości mające wpływ na przewagę konkurencyjną organizacji, [Sułkowski 

2012] możemy wyróżnić benchmarking. Odnajdujemy w nim cechy podejścia 

sytuacyjnego. Zwraca uwagę na umiejętność identyfikacji i analizy rozwiązań 

uważanych za najlepsze, ich adaptacji i wdrażania w firmie. W związku z tym, 

u podłoża metody musi leżeć wnikliwa obserwacja rzeczywistości w celu roz-

poznania dobrych i złych praktyk, a także ciągła analiza sytuacyjna podmio-

tu i jego otoczenia. Metoda pobudza do obserwowania innych i uczenia się 

od nich [Lachiewicz, Matejun 2012, ss. 85–141].

Według badacza R.C. Capma, benchmarking to element długoterminowej 

strategii firmy. Jest niezbędnym warunkiem jej funkcjonowania na rynku i po-

zwala sprostać istniejącym wymogom, czyli: szybciej, lepiej, taniej oraz więcej. 

Dobre praktyki benchmarkingu to: zbieranie danych, które umożliwiają oce-

nę efektów pracy firmy, przekonanie, że efekty pracy wynikają z procesów 

zachodzących w firmie, obserwowanie i zrozumienie przyczyn skuteczności 

liderów, tworzenie modeli poprawiających działania, które będą dopasowane 

do potrzeb firmy [Dobre praktyki…].

Po raz pierwszy metoda wprowadzona została pod koniec lat 70. XX wie-

ku przez amerykańską firmę Xerox, której przychody znacznie spadły po po-

jawieniu się na rynku japońskiej firmy Canon. Xerox, aby zyskać informację, 

jaka jest przyczyna spadku jego konkurencyjności, przeprowadził wiele ana-

liz oraz porównań. Odkryto słabe strony, takie jak: niska jakość oferowanych 

produktów, nadmiar zatrudnienia czy brak współpracy. Po ich korekcie Xerox 

odzyskał większość utraconego rynku. Wzrosło też zainteresowanie tą stra-

tegią jako narzędziem służącym do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw 

[Źródło-Loda, https://www.pwsz. krosno.pl/].

Ze względu na obiekt, do którego porównuje się organizacja, wyróżniamy 

benchmarking:
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 · zewnętrzny konkurencyjny – to porównanie wyników danej firmy do wy-

ników firm konkurencyjnych,

 · funkcjonalny (zewnętrzny ogólny) – to porównanie wyników danej firmy 

do wyników firm z innych branż, 

 · wewnętrzny (w organizacji) – to porównanie wyników oddziału (placówki, dzia-

łu, departamentu) do innego oddziału funkcjonującego w ramach tej samej firmy. 

Omówienie rodzajów i ich zalet zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Rodzaje, wady i zalety benchmarkingu wg obiektu

Rodzaje Zalety Wady

Zewnętrzny 

konkuren-

cyjny

Pozyskanie ważnych informacji.

Porównywalność usług oraz 

produktów.

Możliwość określenia pozycji 

konkurencyjnej.

Trudność w dostępie do danych.

Niebezpieczeństwo kopiowania 

wąskich praktyk branżowych.

Zewnętrzny 

ogólny (firmy 

z poza branży)

Innowacyjność rozwiązań.

Zwiększenie udziału pracowni-

ków w poszukiwaniu nowych 

pomysłów.

Problemy porównywalności. 

Analiza wymaga czasu.

Dość trudne wdrożenie.

Wewnątrz 

organizacji

Łatwość w pozyskiwaniu danych.

Dobre wyniki w zróżnicowanych 

przedsiębiorstwach. 

Uprzedzenia w organizacji. 

Zawężone pole widzenia. 

Źródło: [Czerska, Szpitter 2010, ss. 204–209].

Ze względu na przedmiot porównania, wyróżniamy benchmarking:

 · procesów – przedmiot porównań to procedury oraz procesy, które decy-

dują o wysokim poziomie efektywności, wartości dostarczanej klientom, 

a także warunkują pozycję konkurencyjną,

 · strategiczny – punkt odniesienia to poziom strategiczny. Przeprowadza się 

analizę wizji, misji, strategii, inwestycji, bierze się pod uwagę prace badaw-

czo-rozwojowe liderów rynkowych,

 · wyników działania – porównuje się dane odpowiedzialne za poziom efek-

tywności firmy w aspekcie ekonomicznymi i operacyjnym,
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 · produktowy – porównywane są usługi oraz produkty pod kątem zaspoka-

jania wymogów nabywców oraz innowacyjności wprowadzonych rozwiązań, 

 · metod zarządzania – to porównanie kluczowych procesów, sposobów za-

rządzania oraz funkcji z innymi firmami. 

Rodzaje omawianej metody oraz ich wady i zalety przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Rodzaje, wady i zalety benchmarkingu wg przedmiotu (przykłady)

Rodzaje Zalety Wady

Procesów Pomaga w redukcji kosztów.

Możliwość wpłynięcia na efek-

tywność organizacji.

Inspiruje proces uczenia się. 

Wysoki koszt i czasochłonność. 

Strategiczny Pozwala identyfikować słabe 

i mocne strony.

Pomaga formułować własną 

strategię, a także ustalać pozy-

cję rynkową. 

Duża liczba partnerów.

Inspiruje procesy uczenia się. 

Duży subiektywizm.

Bazowanie na domysłach.

Poufność danych.

Wyników dzia-

łania

Pozwala identyfikować słabe 

i mocne strony.

Duża liczba danych i łatwy 

dostęp.

Niski koszt pozwala na usta-

lenie własnej pozycji na tle 

branży.

Ogranicza się do rezultatów 

z pominięciem sposobów do-

chodzenia do nich. 

Źródło: [Czerska, Szpitter 2010, ss. 204–209].

Każda metoda zarządzania, która ma zostać wdrożona w przedsiębior-

stwie, ma swoje uwarunkowania i etapy. Poniżej zaprezentowano następujące 

po sobie procedury, rysunek 1.
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Rysunek 1. Etapy wdrożenia benchmarkingu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Czerska, Szpitter 2010, ss. 204–209].

Poszczególne etapy procesu omówiono poniżej: 

 · Wyznaczenie obiektu – to etap, w którym określa się przedmiot, czyli co 

będzie analizowane (produkt, proces, problem). Następnie trzeba określić 

uwarunkowania funkcjonowania firmy, a także czynniki sukcesu. Po określe-

niu przedmiotu i zakresu jego oddziaływania na firmę, tworzony jest zespół 

odpowiedzialny za realizację zadania w trakcie trwania projektu.

 · Analiza wewnętrzna – na tym etapie dokonywana jest szczegółowa 

charakterystyka obiektu benchmarkingu. Daje ona podstawę do tworze-

nia wniosków o modyfikacji oraz optymalizacji przedmiotu badania. Uła-

twia to poszukiwanie partnerów, a także tworzenie listy pytań. Etap ten 

powinien zakończyć się decyzją o rodzaju benchmarkingu, który orga-

nizacja będzie stosować.

 · Wyszukiwanie partnera – to etap, w którym rozpoznaje się i nawiązuje 

kontakt z podmiotami, uznanymi za najlepsze w zakresie analizy. Sporządza 

się listę potencjalnych firm, które chcemy nakłonić do współpracy. 

 · Analiza partnera – polega na gromadzeniu informacji, które możemy wy-

korzystać do doskonalenia w naszej firmie. 
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 · Ocena pozyskanych danych – uporządkowanie danych i ich szczegółowa 

analiza. 

 · Wprowadzanie zmian w firmie, poprzedzone przygotowaniem planu wdro-

żeń.

To, w jaki sposób zastosowana będzie dana metoda zarządzania, zależy od 

jednostki i jej partnerów [Czerska, Szpitter 2010, ss. 204–209].

Benchmarking w jednostkach sektora publicznego

Projekt „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzę-

dach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, 

koordynuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Jest on regionalnym stowarzy-

szeniem samorządów lokalnych w województwie śląskim. Zrzesza 117 gmin, 8 

powiatów oraz 19 miast, które posiadają prawa powiatu. Projekt realizowano 

w latach 2011–2015, był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013”. Uczestniczyło 

w nim 21 urzędów miast posiadających prawa powiatu, 16 urzędów gmin oraz 

3 starostwa powiatowe, rysunek 2. 

Rysunek 2. Jednostki biorące udział w projekcie 

Źródło: [Broszura informacyjna…].
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Głównym powodem realizacji projektu był brak możliwości oraz standar-

dów śledzenia procesów realizacji zadań publicznych, a także odpowiednich 

metod prowadzenia benchmarkingu. Do jego powstania przyczynił się też 

ustawowy obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sa-

morządu. Z kolei głównym celem projektu był wzrost jakości usług publicz-

nych, poprzez zwiększenie efektywności funkcjonujących w jednostkach sa-

morządu terytorialnego systemów zarządzania z wykorzystaniem omawianej 

metody. Cele szczegółowe przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Szczegółowe cele projektu

Źródło: [Cele szczegółowe].

Działania przeprowadzone w ramach projektu

Projekt realizowany był w dwóch fazach, a czas, w jakim został wykonany, 

to okres ponad czterech lat (od początku 2011 roku do 31 lipca 2015 roku). 
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W pierwszej fazie zastały sporządzone wstępne koncepcje, w drugiej testy, 

ostateczne rozwiązania, a także przeszkolono pracowników. Do opracowania 

koncepcji i testów zostali zaangażowani eksperci zewnętrzni oraz przedsta-

wiciele jednostek, wybrani przez kadrę kierowniczą urzędów w celu wprowa-

dzenia benchmarkingu. Stopniowo w ciągu trwania projektu, przyłączało się 

do niego coraz więcej jednostek zainteresowanych produktem końcowym. 

W 2011 roku zaangażowanych było 19 urzędów, a do 2014 roku grupa testowa 

została rozszerzona do 40 komórek samorządowych.

Podczas realizacji wyodrębniono stałe działania, a wśród nich: 

 · stworzenie Biura Projektu oraz Grupy Sterującej,

 · przygotowanie procedur zarządzania oraz kontroli projektu,

 · kontrola działań oraz monitoring,

 · przygotowanie wraz z rozliczeniem zamówień publicznych,

 · sprawozdawczość,

 · kontrola obiegu informacji,

 · koordynowanie szkoleń, warsztatów, spotkań,

Etapy (fazy) projektu omówiono poniżej.

Przygotowania – Faza Pierwsza

Działania:

 · projektowanie, przygotowanie oraz uruchomienie głównego narzędzia do 

zbierania danych – portalu projektu (styczeń 2011 – kwiecień 2015), 

 · analiza rozpoznanych problemów (styczeń 2011 – maj 2011), a w tym: przy-

gotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych, wywiadów pogłębiają-

cych badanie ankietowe, analiza otrzymanych danych, przygotowanie ra-

portu z rozpoznanych problemów,

 · tworzenie partnerstwa (maj – czerwiec 2011), 

 · przygotowanie wstępnej wersji produktu wraz ze strategią wdrażania 

(styczeń 2011 – sierpień 2011), obejmującej: przygotowanie wstępnej wersji, 

rozpoznanie głównych procesów związanych ze świadczeniem usług pu-
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blicznych, stworzenie kluczowych wskaźników służących do śledzenia efek-

tywności usług publicznych dla wszystkich rozpoznanych procesów wraz 

z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej, a także oczekiwań klien-

tów, przygotowanie koncepcji prowadzenia regularnych badań porównaw-

czych, przygotowanie schematu kompetencyjnego wraz z jego wdrożeniem, 

opracowanie założeń portalu projektu, przygotowanie wstępnej wersji pro-

duktu uwzględniającej wyniki prac koncepcyjnych, przygotowanie strategii 

wdrażania przez zespół ekspertów.

Wdrożenie – Faza Druga

Zadania: 

 · uzgadnianie strategii wdrażania z Krajową Siecią Tematyczną (wrzesień 

– październik 2011), 

 · testy przeprowadzane na opracowanym produkcie (listopad 2011 – paź-

dziernik 2014), 

 · analiza przeprowadzonych testów produktu (styczeń 2014 – październik 

2014), która obejmowała: raport przygotowany przez zespół ekspertów, wy-

bór eksperta spoza organizacji,

 · opracowanie produktu końcowego (styczeń 2014 – październik 2014), 

a w tym: sprawdzenie wersji testowej produktu. Dokładna analiza efektów 

wraz z wynikami badań opinii publicznej w sferze jakości świadczonych 

usług przez użytkowników produktu, oparta na wypracowanych mierzal-

nych wskaźnikach jakości usług; przygotowanie i weryfikacja cyklu szkoleń 

dla użytkowników; weryfikacja produktu końcowego przez Krajową Sieć Te-

matyczną (ciało stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy bene-

ficjentami realizującymi projekty innowacyjne, a ekspertami i praktykami 

w dziedzinie, której dotyczą projekty).

W sierpniu 2011 roku zakończono fazę przygotowania innowacji. Zgodnie 

z założeniami projektu, osiągnięto określone rezultaty. Wprowadzono kon-

cepcję systematycznych badań, uwzględniających specyfikę jednostek. W te-



Benchmarking w jednostkach samorządu terytorialnego

21

stowanym modelu prowadzenia benchmarkingu, zdefiniowano roczny cykl ba-

dań, obejmujący pięć głównych faz: planowania i przygotowania, angażowania 

organizacji, poszukiwania, pogłębiania wiedzy, wnioskowania i doskonalenia.

Fazy benchmarkingu omówiono w tabeli 3.

Tabela 3. Fazy benchmarkingu

Faza ben-

chmar-

kingu

Przebieg rocznego cyklu testowania

(3 cykle testowania 2012, 2013, 

2014)

Zakres wsparcia kompetencyjnego  

w fazie testowania

Fa
za

 I 
Pl

an
ow

an
ie

 i 
pr

zy
go

to
w

an
ie

1. Ustalenie/weryfikacja założeń 

do benchmarkingu na podstawie 

rekomendowanych zmian (procesy, 

metody pomiaru, zasady zbierania 

danych, przebieg benchmarkingu). 

2. Zawieranie/aktualizacja po-

rozumień w sprawie realizacji 

benchmarkingu w oparciu o zwe-

ryfikowane założenia. Ustalenie 

koordynatorów benchmarkingu ze 

strony uczestników.  

3. Przygotowanie merytoryczne 

koordynatorów benchmarkingu do 

uruchomienia projektu.

Nowoczesne podejście do zarzą-

dzania. Studia przypadków uka-

zujące praktyczne zastosowanie 

strategii benchmarkingowej.

Etyka pracowników samorządo-

wych – znaczenie zachowań etycz-

nych dla sukcesu wdrożenia projek-

tu benchmarkingowego.

Komunikacja w aspekcie organiza-

cyjnym (zarządzanie komunikacją 

w organizacji) oraz w aspekcie in-

terpersonalnym (indywidualne typy 

zachowania o komunikowania).

4. Przygotowanie organizacyjne 

koordynatorów do benchmarkingu. 

Spotkanie robocze.
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Fa
za

 II
 A

ng
aż

ow
an

ie
 o

rg
an

iz
ac

ji
5. Przygotowanie merytoryczne 

pracowników do uruchomienia pro-

jektu w urzędzie – wprowadzenie 

do benchmarkingu.

Wprowadzenie do benchmarkingu. 

Istota benchmarkingu. Wykorzy-

stanie benchmarkingu do realizacji 

kontroli zarządczej w urzędach.

6. Przygotowanie merytoryczne 

pracowników do uruchomienia pro-

jektu w urzędzie – zasady wykorzy-

stywania danych innych organizacji 

w procesie benchmarkingu. 

Etyka pracowników samorządo-

wych – znaczenie zachowań etycz-

nych dla sukcesu wdrożenia projek-

tu benchmarkingowego.

7. Przygotowanie organizacyjne 

urzędników do etapu gromadzenia 

danych. 

Szkolenie informatyczne – portal 

do gromadzenia i przetwarzania 

danych benchmarkingowych.

8. Wprowadzenie danych wejścio-

wych do benchmarkingowej bazy 

danych.

Fa
za

 II
I P

os
zu

ki
-

w
an

ie

9. Analiza wyników osiąganych 

przez uczestników benchmarkingu.

10. Konsultacja wątpliwości z wła-

ścicielami danych.

11. Identyfikacja dobrych praktyk.

Fa
za

 IV
 P

og
łę

-

bi
an

ie
 w

ie
dz

y

12. Opis dobrych praktyk.

13. Wymiana doświadczeń – pre-

zentacja dobrych praktyk.

Spotkania robocze w grupach dys-

kusyjnych (z udziałem ekspertów).

Fa
za

 V
 W

ni
os

ko
w

an
ie

 i 
do

sk
on

a-

le
ni

e

14. Zaprojektowanie zmian i reko-

mendacja wdrożenia zmian w pro-

cesach poddanych benchmarkin-

gowi.

Zarządzanie zmianą – w aspekcie 

organizacyjnym oraz zarządzania 

przez cele.

Automotywacja i motywacja w pro-

cesie zmian – aspekt psycholo-

giczny (m.in. metody coachingowe 

w pracy z oporem wobec zmiany).

Ocena ryzyka.

15. Zaprojektowanie zmian i reko-

mendacja wdrożenia zmian w pro-

cesie prowadzenia benchmarkingu.

Źródło: [Strategia wdrożenia z 2011 r.].
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Dla poszczególnych faz wprowadzono zakres wsparcia kompeten-

cyjnego dla kadry zarządzającej i innych pracowników uczestniczących 

w benchmarkingu, który w istotny sposób wpływał na efektywność za-

stosowania metody jako narzędzia zarządzania w jednostkach. Wprowa-

dzono zestaw wskaźników dla siedmiu obszarów zarządzania operacyjne-

go w urzędach, które zostały uznane przez kadrę za kluczowe dla oceny 

efektywności działalności operacyjnej jednostek biorących udział w pro-

jekcie, dla których metoda ta może być skutecznym narzędziem doskona-

lenia usług publicznych. 

Pierwszym cyklem testowania zostały objęte następujące procesy:

 · postępowanie administracyjne w wybranych zakresach,

 · utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia,

 · rejestracja działalności gospodarczej,

 · ustalanie zobowiązań i egzekwowanie dochodów należnych z tytułu po-

datków i opłat na przykładzie podatku od nieruchomości,

 · organizacja sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym kształcenia 

obowiązkowego,

 · realizacja usług społecznych w drodze konkursów na działalność pożytku 

publicznego,

 · organizacja opieki nad dziećmi do lat 3.

Dla wymienionych założeń koncepcyjnych uzyskano akceptację kadry za-

rządzającej 19 urzędów (14 urzędów miast na prawach powiatów, 3 urzędów 

gmin i 2 starostw powiatowych), reprezentujących na etapie przygotowania 

projektu grupę docelową jej użytkowników.

W roku 2012 został przeprowadzony pierwszy cykl testowy benchmar-

kingu, który miał na celu weryfikację opracowanego w ramach wstępnej 

wersji produktu podejścia. Jego efektem były wnioski dotyczące organi-

zacji cyklu i merytorycznych zakresów objętych testowaniem. Zmodyfi-

kowany cykl testowy po wstępnej analizie i wyciągnięciu wniosków, był 

ponownie weryfikowany w ramach drugiego cyklu testowego w 2013 r.
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W 2014 r. (trzeci cykl testowy) rozszerzono grupę badawczą do 40 jedno-

stek, co miało umożliwić dokonanie ostatecznego potwierdzenia poprawno-

ści wypracowanego podejścia, w tym:

 · wsparcia dla kadry zarządzającej do wykorzystania benchmarkingu w za-

rządzaniu operacyjnym,

 · zapewnienia wsparcia informatycznego do prowadzenia badań z wykorzy-

staniem omawianej metody,

 · przeprowadzenia systematycznego benchmarkingu w oparciu o wypraco-

wane założenia,

 · upowszechnienia przebiegu procesów dla 10 najskuteczniej realizowanych 

usług publicznych na podstawie dobrych praktyk zdefiniowanych w toku 

badań,

 · propagowania wypracowanego narzędzia w grupie docelowej innowacji.

W rozszerzonej grupie jednostek udział wzięły następujące obiekty:

 · urzędy miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Cho-

rzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Kalisz, Krosno, 

Lublin, Mysłowice, Piotrków Trybunalski, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, 

Tarnobrzeg, Tarnów, Tychy, Zabrze, Żory,

 · urzędy gmin: Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Jaworze, Kalety, Kochanowi-

ce, Konopiska, Lędziny, Lubliniec, Ornontowice, Pawłowice, Pilchowice, Ra-

dlin, Radzionków, Skoczów, Wodzisław Śląski, Zbrosławice,

 · starostwa powiatowe: Bieruń, Zawiercie, Piotrków Trybunalski.

Do realizacji projektu zostały przygotowane wskaźniki, których zadaniem 

była ocena możliwości prawidłowej interpretacji osiągniętych rezultatów 

oraz wyników działania urzędów. Do tworzenia wskaźników wykorzystano: 

łatwość oraz prostotę interpretacji, reprezentatywność, czułość na zmiany 

wewnętrzne i zewnętrzne w jednostkach, zdolność pozyskiwania danych, ich 

aktualizacja oraz przetwarzanie, rysunek 7. 

,
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Rysunek 7. Wyniki i ich prezentacja 

Źródło: [Narzędzia do gromadzenia danych…].

Rodzaje wskaźników zastosowanych do badań:

 · wskaźniki skuteczności – ich celem jest pokazanie stopnia realizacji celów,

 · wskaźniki efektywności – ich celem jest określenie stosunku efektów do 

osiąganych nakładów, a także nakładów wydatkowanych w konkretnym 

działaniu,

 · wskaźniki terminowości – ich celem jest pokazanie czasu wykonania kon-

kretnej usługi i jej zgodność z obowiązującymi przepisami, 

 · wskaźniki satysfakcji klientów – ich zadaniem jest pokazanie stopnia zado-

wolenia mieszkańców z obsługi w urzędach. 

Ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców 

Ważnym etapem doskonalenia narzędzi zarządzania w jednostkach samo-

rządu terytorialnego było przeprowadzenie badań wśród klientów, w celu 

sprawdzenia oczekiwań mieszkańców oraz usprawnienie obsługi w urzędach. 

W kwietniu 2011 r. zostało przeprowadzone badanie na losowo wybranej pró-

bie dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, liczącej 1073 osób. Miało 
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ono na celu uzyskanie informacji o istotnych czynnikach wpływających na 

ocenę funkcjonowania urzędów przez mieszkańców. Najczęściej wymieniane 

czynniki to: kompetentna kadra i personel, który posiada na wysokim pozio-

mie umiejętności komunikacji i jest bardzo dobrze przygotowany merytorycz-

nie, sprawność działania urzędów, czyli szybkość załatwiania spraw, odpo-

wiedzi na zapytania oraz odbiurokratyzowanie urzędów, szacunek do klienta 

i wysoka kultura osobista.

Ankiety przeprowadzone wśród pracowników 
urzędów

Wprowadzenie benchmarkingu to zadanie zespołowe, dlatego w ramach 

projektu została przeprowadzona ankieta wśród pracowników urzędów za-

angażowanych w jak najlepsze przygotowanie narzędzia. Zadano im pyta-

nia dotyczące ich oczekiwań oraz obaw związanych z wprowadzeniem no-

wych metod zarządzania w jednostkach.

Przykłady oczekiwań związanych z wdrażaniem benchmarkingu w wybra-

nych do badania jednostkach: 

 · podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, 

 · pozyskanie informacji potrzebnych do wykonywania obowiązków,

 · możliwość wykorzystania wyników projektu do podwyższenia jakości 

usług świadczonych w urzędzie, poprawa działania urzędu oraz większego 

zaangażowania kadry zarządzającej w doskonaleniu procesów, 

 · gromadzenie i dostęp do przydatnych danych, pomoc w bieżących pracach,

 · możliwość wykorzystania i udoskonalania dobrych praktyk, które są reali-

zowane w innych jednostkach.

Jako przykłady obaw dotyczących wdrożenia benchmarkingu, wskazano 

m.in. na: strach przed opowiadaniem o słabych stronach, niechęć pracow-

ników do wykorzystywania danych i zmian w jednostkach, brak dążenia do 

wyrażania własnej opinii i dzielenia się posiadaną wiedzą, brak przekonania 

pracowników, że projekt przynosi korzyści.
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Ważnym elementem wdrożenia projektu było stworzenie narzędzia infor-

matycznego, które posłużyło do zbierania, przechowywania oraz przetwarza-

nia danych. Zadaniem systemu było zbieranie danych o jednostkach oraz wy-

korzystywanych najlepszych rozwiązaniach zarządczych w ich strukturach. 

Dane były i w dalszym ciągu są zbierane przy pomocy ankiet, zawierających 

dokładne informacje o jednostce (powierzchnia, liczba mieszkańców, liczba 

etatów, powierzchnia biur, liczba wydanych decyzji i ich terminowość, budżet 

jednostki, stopa bezrobocia rejonu, na którym działa). Na podstawie otrzyma-

nych informacji wybierane są jednostki, które mają najlepsze osiągnięcia. Na-

stępnie sprawdzane jest uzasadnienie dobrych wyników, które potem można 

wdrożyć w pozostałych organizacjach.

Przyjęto, że najważniejsze procesy realizowane przez urząd, podlega-

jące corocznemu monitorowaniu, muszą być oceniane przez kierownika 

jednostki. W efekcie weryfikacji wyników, powinien on uzyskać zapew-

nienie, że jednostka samorządu terytorialnego realizuje usługi objęte pro-

cesem w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywnie z zachowaniem 

terminów oraz oszczędnie. 

Wybór procesów, które zostały objęte projektem benchmarkingu, nastą-

pił z udziałem przedstawicieli użytkowników, a największą grupę wybrano 

z reprezentantów miast na prawach powiatów. Przyczyną takiego doboru 

było doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania. W po-

nad 80% urzędów miast na prawach powiatu został wdrożony system zarzą-

dzania, a ponad 70% wdrożyło normę ISO-EN ISO 9001:2000 opartą na zarzą-

dzaniu procesowym. Zostały także przyjęte następujące zakresy działalności 

jednostki samorządu terytorialnego: rejestrowanie działalności gospodarczej; 

postępowanie administracyjne; podatki i opłaty lokalne – naliczanie i windy-

kacja dochodów na przykładzie podatku od nieruchomości; oświetlenie ulic 

– utrzymanie infrastruktury; oświata – kształcenia obowiązkowe, organizacja 

sieci szkół publicznych; usługi społeczne wyłonione w drodze konkursów; dzia-

łalność pożytku publicznego; opieka nad dziećmi do lat 3; urząd – zarządzanie 

zasobami ludzkimi; urząd – organizacja pracy; gospodarowanie odpadami.
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Projekt nie obejmował wszystkich usług publicznych, które są świadczone 

przez jednostki samorządu terytorialnego, a tylko wybrane usługi realizowane 

przez urzędy (rysunek 8).

Rysunek 8. Zakresy działań

Źródło: [Broszura informacyjna…].

Kolejne etapy testowania najważniejszych procesów zostały zweryfiko-

wane przy użyciu zasady adekwatności. Testy miały za zadanie udowodnić, 

że dla wybranych usług benchmarking jest odpowiednim sposobem oceny 

stanu bieżącego i doskonalenia procesu. Warunki, które muszą spełniać pro-

cesy poddane tej metodzie, to: 

 · zasadność użycia benchmarkingu – śledzenie wyników procesu urzędu, 

przy braku odniesienia do podobnych jednostek ogranicza samoocenę re-

alizacji procesów, 

 · porównywalność – informacje wejściowe niezbędne do śledzenia procesu 

muszą być analogiczne; należy wyeliminować dane nieporównywalne lub 

o niskim poziomie porównania, 

 · osiągnięte efekty muszą być współmierne do kosztów – metoda pomiaru 

nie tworzy znaczących zobowiązań (czyli pośrednich np. płace oraz bezpo-

średnich np. zewnętrzne zlecenia) w celu śledzenia procesu. 
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W ramach projektu zrealizowano trzy roczne cykle testowania badań porów-

nawczych między urzędami. Każdy z nich obejmował dokładnie takie same dzia-

łania, w efekcie pozwoliło to na coroczne doskonalenie założonego podejścia.

Badania porównawcze urzędów prowadzone były zgodnie z przyjętym 

schematem (rysunek 9).

Rysunek 9. Badania porównawcze

Źródło: [Folder informacyjny…].

Sposób, w jaki osiągnięto zamierzone cele, był następujący. Co roku, na 

podstawie opracowanej ankiety, zbierano dane z urzędów o realizowanych 

usługach. Wykorzystując pozyskane dane, analizowano obsługę spraw w urzę-

dach. W jednostkach osiągających najlepsze wyniki sprawdzano, co stoi za ich 

sukcesem. Po zweryfikowaniu najlepszych rozwiązań, organizowano spotka-

nia urzędników w celu wymiany dobrych praktyk. 

Efekty projektu

Projekt zakończył się opracowaniem dobrych praktyk, a proces ich wypraco-

wania przedstawia rysunek 10.
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Rysunek 10. Produkt finalny projektu

Źródło: [Prezentacja podsumowująca…].

Wykorzystując zebrane dane wprowadzone przez jednostki do narzędzia 

informatycznego, przeprowadzony został benchmarking. Wyniki przetwo-

rzonych informacji, przeanalizowane zostały przez grupę ekspertów, przede 

wszystkim pod kątem identyfikacji dobrych praktyk w obszarze każdego 

procesu. Najlepsze z nich mają stanowić wzór do naśladowania dla reszty 

jednostek, a tym samym umożliwić doskonalenie organizacji danego procesu 

w urzędzie. Są nimi najczęściej rozwiązania: 

 · uniwersalne, możliwe do zaadaptowania w różnych obszarach i do zasto-

sowania w pracy z różnymi grupami,

 · które wpływają na funkcjonujący system oraz politykę prowadzoną na po-

ziomie jednostki w danym zakresie,

 · innowacyjne, 

 · skuteczne dla danej grupy odbiorców,

 · różnego rodzaju narzędzia, które nie są celem projektu, lecz środkiem jego 

realizacji.

Dzięki systematycznemu zbieraniu i porównywaniu danych o osiąganych 

w jednostkach wynikach, wykorzystując wypracowany model wskaźników 
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monitorowania efektywności realizacji usług publicznych, ekspertom zatrud-

nionym w projekcie udało się zidentyfikować dobre praktyki w obszarach 

poddanych benchmarkingowi.

Poniżej przedstawiono przykład rozwiązania z zastosowaniem dobrych 

praktyk w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Dobrym praktykom został poddany proces organizacji pracy urzędu pod 

nazwą „Rotacyjny System Pracy Obsługi Interesanta (BOI)”. Jego celem było: 

zmniejszenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw poprzez szybkie reago-

wanie na okresowe kolejki do poszczególnych stanowisk (wzmożony ruch, 

sezon urlopowy itp.); poprawa zarządzania zespołem pracowników obsługu-

jących klientów.

Zastosowane w praktyce rozwiązania były następujące:

 · w przeprowadzonej reorganizacji połączono wybrane stanowiska: USC, 

Wydział Komunikacji i Ewidencja Działalności Gospodarczej, w wyniku cze-

go utworzono nową komórkę organizacyjną pod nazwą Wydział Spraw 

Obywatelskich;

 · umożliwiono wzajemne zastępowanie się pracowników, w tym: na stano-

wisku dowodów osobistych przez stanowisko ewidencji ludności, na stano-

wisku dowodów osobistych przez stanowisko ds. rejestracji i ewidencji po-

jazdów, na stanowisku ds. rejestracji i ewidencji pojazdów przez stanowisko 

ds. dowodów osobistych.

Wszystkie zastępujące się osoby posiadały dostęp do bazy CEPIK i bazy 

ewidencji ludności.

Zalety wprowadzenia programu to przede wszystkim: brak konieczności 

zwiększenia zatrudnienia, przejęcie zadań przez głównych specjalistów pracu-

jących wspólnie z pozostałymi pracownikami w Biurze Obsługi Interesantów. 

Niestety, ma on również wady, jak chociażby koszty szkoleń na wybranych 

stanowiskach.

Efekty wdrożenia dobrych praktyk:

 · wprowadzony system sprawdził się w przypadku wzmożonego ruchu in-

teresantów,
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 · osiągnięto wyższe oceny satysfakcji klientów po roku funkcjonowania systemu,

 · nastąpił stopniowy wzrost liczby załatwianych spraw w BOI.

Poniższy wykres obrazuje wzrost poszczególnych rodzajów załatwianych 

spraw po roku funkcjonowania nowej organizacji pracy (rysunek 11).

Rysunek 11. Stopniowy wzrost liczby załatwianych spraw w BOI w %

Źródło: [Dobre praktyki w obszarze…].

Przykładowe efekty benchmarkingu zostały zobrazowane na przykładzie 

procesu „Realizacja usług społecznych w drodze konkursów na działalność 

pożytku publicznego”. Jego celem było zwiększenie efektywności realizacji 

usług społecznych w drodze konkursów na działalność pożytku publicznego. 

Założono, że proces powinien być tak zorganizowany, aby w każdym z ogło-

szonych konkursów wpłynęła maksymalna liczba ofert, a także, aby jeden 

pracownik obsługiwał największą liczbę umów z organizacjami pozarządowy-

mi. W efekcie monitorowania wyników, każdy z uczestników benchmarkingu 

był w stanie określić ambitny i realny do osiągnięcia plan.

Wskaźniki monitorowania przykładowego procesu

Monitorowanie realizacji procesu przeprowadzono za pomocą dwóch wskaź-

ników: efektywności oraz satysfakcji klientów. W skład pierwszej grupy 

wchodzi wskaźnik efektywności zlecania zadań publicznych, czyli liczba 
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podpisanych umów w trybie konkursowym i pozakonkursowym z organiza-

cjami pozarządowymi do realizacji w danym roku budżetowym, w stosunku 

do liczby etatów wykonujących to zadanie, a także wskaźnik efektywno-

ści ofert, czyli liczba złożonych ofert w trybie konkursowym i pozakonkur-

sowym na realizację zadań publicznych w ciągu roku, w stosunku do liczby 

etatów wykonujących to zadanie.

Natomiast wskaźniki satysfakcji klientów oparte są na wynikach badań opi-

nii wśród mieszkańców, przeprowadzonych w każdym z urzędów, które biorą 

udział w projekcie, na grupie co najmniej 1 064 klientów z każdego urzędu. 

Wybrane wyniki monitorowania przykładowego 
procesu

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi angażuje w sa-

morządach dużą liczbę pracowników. W porównywanych 19 urzędach (mia-

sta na prawach powiatu), do realizacji tych zadań zaangażowano ponad 82 

etaty, czyli średnio 4,33 w jednej jednostce. Ich liczba różni się w zależności 

od wielkości miasta i całkowitej liczby etatów w poszczególnych urzędach. 

W miastach na prawach powiatu do organizacji konkursów angażowano śred-

nio 1,18% wszystkich etatów (tabela 4).

Tabela 4. Wskaźniki efektywności zleconych zadań przypadających na 1 etat i liczba pozytywnie ocenio-

nych ofert przypadająca na 1 etat w urzędach miast na prawach powiatu, biorących udział w projekcie

UM 1 UM 2 UM 3 UM 4 UM 5 UM 6 UM 7 UM 8 UM 9 UM10

Liczba 

zleconych zadań 

przypadających 

na 1 etat

7,80 6,19 6,33 2,63 4,23 17,45 38,93 34,38 10,00 41,40
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Liczba ofert 

ocenio-nych 

pozytywnie 

przypadajacych 

na 1 etat

38,20 20,63 57,67 29,00 14,23 19,18 47,14 73,13 16,00 41,40

Źródło: [Przewodnik po projekcie…].

Wybrane dane ze wskaźników satysfakcji klientów

W wyniku przeprowadzonych badań opinii klientów urzędów, ustalono wskaź-

niki satysfakcji w procesach poddanych benchmarkingowi. W omawianym 

przykładzie wskaźniki kształtowały się na poziomach:

 · miasta na prawach powiatu: z oferty organizacji pozarządowych funkcjo-

nujących na terenie gmin (uczestników) korzysta 16,2% ankietowanych, ale 

tylko 8% badanych korzysta z usług organizacji pozarządowych, nie będąc 

członkiem żadnej z nich lub podobnych,

 · urzędy gmin: z oferty organizacji pozarządowych funkcjonujących na te-

renie gmin (uczestników) korzysta 17,3% ankietowanych, ale tylko 7,3% ba-

danych korzysta z usług organizacji pozarządowych, nie będąc członkiem 

żadnej z nich lub podobnych,

 · starostwa powiatowe: z oferty organizacji pozarządowych funkcjonują-

cych na terenie gmin i powiatów, korzysta jedynie 6,7% ankietowanych, ale 

tylko 3% badanych korzysta z usług organizacji pozarządowych, nie będąc 

członkiem żadnej z nich lub podobnych (tabela 5).
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Tabela 5. Zaspakajanie potrzeb przez organizacje pozarządowe w opinii mieszkańców (w %) w urzę-

dach miast na prawach powiatów uczestniczących w benchmarkingu

Źródło: [Przewodnik po projekcie…].

Wybrane rekomendacje po benchmarkingu, na podstawie rozwiązań sto-

sowanych w urzędach osiągających najlepsze efekty, to:

 · Wyodrębnienie komórki koordynującej sprawy organizacji pozarządo-

wych. Korzyści: odciążenie pozostałych wydziałów urzędów miast z ko-

nieczności śledzenia zmian prawnych w zakresie ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów prawnych; 

możliwość tworzenia i doskonalenia standardów w zakresie zlecania zadań, 

np. poprzez wypracowywanie jednolitych kart oceny ofert na realizację 

zadań publicznych; łatwiejszy i bezpośredni kontakt z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych; zapewnienie spójności realizowanych dzia-

łań na poziomie strategicznym i operacyjnym, poprzez zapisy w strategii 

miasta; możliwość podejmowania różnego rodzaju działań promocyjnych 

i informacyjnych, np. szkolenia; popularyzacja wolontariatu; możliwość 

łatwiejszego pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych przez 

projekty przygotowywane przez tę komórkę.

 · Ograniczenie powtarzających się czynności formalnych i merytorycznych 

w trakcie roku budżetowego, poprzez połączenie większości zadań w ra-

mach dużego konkursu na początku roku kalendarzowego.

 · Podejmowanie działań zapobiegawczych, np.: szkolenia dla organizacji po-

zarządowych, działalność informacyjna, itp. Przykładowe zakresy tematycz-
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ne: wypełnianie formularza ofertowego, sporządzanie kosztorysu realizacji 

zadania publicznego, opisywanie dokumentów finansowych. 

Wyniki analizy procesów poddanych benchmarkingowi pokazują, jak 

zróżnicowane efekty uzyskują poszczególne jednostki w zależności od spo-

sobu organizacji zadania. Analiza wyników osiąganych przez inne jednostki, 

w szczególności tych uznanych za najlepsze, może stanowić podstawę do 

zmiany podejścia w realizacji zadania i weryfikacji celów. Należy pamiętać, że 

wykorzystanie benchmarkingu oraz rekomendowanych w jego efekcie zmian, 

wymaga każdorazowo indywidualnej analizy uwzględniającej specyfikę zarzą-

dzanej jednostki.

Benchmarking – kontynuacja 2015–2018

Od stycznia 2011 roku do lipca 2015 roku, Śląski Związek Gmin i Powiatów re-

alizował projekt „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej 

w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiato-

wych”. Zakończył się on sukcesem, a za jego realizację Związek otrzymał tytuł 

Lidera Innowacji. Dlatego też w maju 2015 roku, podjęto decyzję o kontynuacji 

działań benchmarkingowych w formule przedsięwzięcia pod nazwą „Bench-

marking – Kontynuacja”. Przystąpiły do niego 32 jednostki, z czego 30 z nich 

uczestniczyło w projekcie w latach poprzednich, a 2 przystąpiły po raz pierwszy.

Zgodnie z zapisami porozumienia, benchmarking był kontynuowany do 

końca 2018 roku. W ramach istniejącej grupy benchmarkingowej utworzono 

Grupę Innowacji Samorządowych. Powstała ona w celu wypracowania inno-

wacji możliwej do wdrożenia w samorządach terytorialnych. Organizowane są 

cykliczne spotkania, w których biorą udział eksperci, a także zainteresowani 

tematyką pracownicy urzędów biorących udział w przedsięwzięciu.

Tematy, które były zgłębiane przez Grupę Innowacji Samorządowych to 

m.in.: modele i standardy prowadzenia kontroli zarządczej: podejście do sa-

mooceny urzędów oraz jednostek samorządu terytorialnego; benchmarking, 

podejścia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej; e-administra-
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cja – moda, potrzeba czy wyzwanie strategiczne; efektywność realizacji za-

dań gospodarki mieszkaniowej.

W 2017 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów, zdecydował się na opraco-

wanie bezpłatnej aplikacji informatycznej z wykorzystaniem założeń wypra-

cowanych przez Grupę Innowacji Samorządowych dla narzędzia NOSEK (Na-

rzędzie Oceny Skuteczności Efektywnej Kontroli), który został udostępniony 

dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

W przedsięwzięciu „Benchmarking – Kontynuacja”, prowadzono większość 

dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie. W związku z tym:

 · gromadzono dane benchmarkingowe w ramach usług, np.: zarządzanie 

zasobami ludzkimi; organizacja pracy urzędu; monitorowanie zaległości po-

datkowych z tytułu podatku od nieruchomości; egzekwowanie zaległości 

podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości;

 · prowadzono identyfikację dobrych praktyk w wybranych obszarach, np.: 

realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie; utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykła-

dzie oświetlenia; organizacji sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym 

kształcenia obowiązkowego;

 · organizowano spotkania wymiany dobrych praktyk, podczas których eks-

perci prezentowali wyniki swoich analiz oraz zidentyfikowane dobre praktyki;

 · organizowano spotkania podsumowujące wraz z rekomendacją zmian na 

kolejny cykl benchmarkingowy wraz z modułem dotyczącym podnoszenia 

kompetencji [https://benchmarking.silesia.org.pl].

Obecnie brak jest opracowanych efektów prowadzonych działań w obsza-

rze projektu, aby można było wnioskować o stosowaniu omawianej metody 

we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego.

Podsumowanie

Urzędy państwowe oraz samorządowe ze względu na dużą biurokratyzację 

oraz skostnienie struktur, nigdy nie były łatwym polem do wprowadzania 
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innowacyjnych rozwiązań zarządczych. Rozwój państwa, wejście do Unii Eu-

ropejskiej oraz współczesne wymogi społeczne, wymusiły wprowadzenie do-

brych zmian. Rozpoczęła się nieco powolna, ale nieunikniona zmiana struktur 

oraz podejścia do klienta, który jako obywatel płaci podatki, i chce być szybko 

i sprawnie obsłużony.

Benchmarking okazał się doskonałym narzędziem dla jednostek samo-

rządu terytorialnego. Przede wszystkim należy uznać łatwość w znalezieniu 

partnerów chętnych do współpracy. Zwykle nie jest to łatwe, ponieważ nie 

wszyscy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. W tym przypadku wystąpi-

ła chęć poprawy funkcjonowania urzędów oraz konieczność realizacji ustawo-

wego nakazu wprowadzenia kontroli zarządczej w instytucjach publicznych. 

Wprowadzenie dobrych praktyk, zarówno w dużych jak i małych jednostkach, 

dało możliwość zwiększenia efektywności procesów, i co najważniejsze, po-

prawiło zadowolenie klientów. Z efektów stosowania benchmarkingu były 

zadowolone przede wszystkim jednostki biorące udział w projekcie pomimo 

tego, że jego realizacja była długotrwała i angażowała wiele osób. Potwierdza 

to fakt, że 75% podmiotów zdecydowało się na udział w kolejnej edycji. 

W opisie realizacji projektu z wykorzystaniem benchmarkingu, nie odnale-

ziono jego negatywnych ocen. Jednak należy pamiętać, że zawsze mogą zaist-

nieć wady danego rozwiązania, jak np. zamknięcie się na innowacyjne pomysły 

pracowników, chęć posługiwania się wcześniej wypracowanymi rozwiązania-

mi. Dużym zagrożeniem jest opór pracowników przed wprowadzaniem no-

wych metod, ponieważ wykraczają poza rutynowe działania. Pracownicy bro-

nią się również przed wprowadzeniem większej ilości obowiązków, bez zmiany 

warunków płacowych. Jednak przykład uczestników projektu „Benchmarking 

– narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach po-

wiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” pokazuje, że warto podjąć 

ryzyko dla osiągnięcia wymiernych korzyści.
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Mobbing jako przejaw patologii 
w miejscu pracy

Wstęp

Pracownicy są największym atutem każdej organizacji, bo od nich zależy roz-

wój firmy na rynku. Doceniany pracownik efektywnie i z zaangażowaniem 

będzie pracować dla przedsiębiorstwa. Niestety, w ostatnich latach coraz 

częściej słychać o zjawisku mobbingu. Są to zachowania wynikające nie tyl-

ko z wewnętrznych cech człowieka, ale również z braku odpowiednich zasad 

wzajemnego współżycia. Zjawisko jest trudne do udowodnienia, nie każdy 

jest też świadomy, że stał się jego ofiarą. Czym zatem jest mobbing, jakie 

posiada cechy, jak go rozpoznać i walczyć z nim? 

Mobbing jest jedną z najczęściej występujących patologii w środowisku 

pracy. Zjawisko ma charakter negatywny, zarówno z punktu widzenia zatrud-

nionego, jak i pracodawcy. Zachowania mające znamiona przemocowe, bardzo 

często prowadzą do poważnych negatywnych konsekwencji. 

 Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki mobbingu, wskazania 

jego cech, rodzajów, skutków, a także podjęcia rozważań dotyczących jego 
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wpływu na efektywność realizowanych działań. Zastosowana hipoteza ba-

dawcza pozwoli udowodnić tezę, iż sukces firmy to odpowiednio dowarto-

ściowani i zmotywowani pracownicy. Zagadnienia zostały opracowane z wy-

korzystaniem publikacji w artykułach oraz źródłach internetowych. Ponadto 

dokonano analizy badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 

Społecznej w latach 2002 i 2014 oraz firmy doradczej HR Sedlak&Sedlak z 2015 

r., uwzględniającej wielkość i charakter występowania mobbingu.

Mobbing – wprowadzenie

Termin pochodzi z języka angielskiego od pojęcia „mob”, które oznacza stado, 

tłum, ale też atakowanie kogoś, napadanie, dokuczanie, nagabywanie. W od-

niesieniu do świata zwierzęcego, po raz pierwszy zostało użyte przez Konrada 

Lorenza – twórcę nowoczesnej etologii, czyli nauki o zachowaniu się zwierząt. 

Zastosowano je w odniesieniu do przypadku dręczenia pojedynczego osobni-

ka przez zorganizowaną grupę innych zwierząt danego gatunku. W stosunku 

do relacji międzyludzkich w miejscu pracy, pojęcie mobbingu zostało pierwszy 

raz wykorzystane przez Hainza Leymanna – szwedzkiego psychiatrę i psycho-

socjologa, pochodzenia niemieckiego. Mobbingiem określił on działania o cha-

rakterze przemocy psychicznej, polegające na długotrwałym i systematycz-

nym nękaniu, dręczeniu i terroryzowaniu ofiary w miejscu pracy, przez osoby 

będące wobec niej w stosunku nadrzędności lub przez współpracowników 

[Mercz, Mościcka, Drabek 2005, s. 4].

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje omawiane pojęcie jako ob-

raźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiło-

wanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przed-

miotem psychicznego dręczenia.

Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. [http://prawo.sejm.

gov.pl/], „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 

nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydat-
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ności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pra-

cownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” Mając 

na uwadze powyższą definicję, można stwierdzić, iż zjawisko to odnosi się do jako-

ści relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie 

pracowników i instytucji, w której są zatrudnieni. Definicja zawarta w polskim pra-

wodawstwie jest bardzo niejednoznaczna. Zachowania odnoszące się do uporczy-

wości, długotrwałości, nękania, zastraszania czy izolowania, mogą być odmiennie 

postrzegane przez poszczególne osoby. Dla jednostek silnych psychicznie nie będą 

one miały istotnego znaczenia. Jednak w pewnych przypadkach mogą nieść kon-

sekwencje, wymagające np. zmiany pracy lub zasięgnięcia porady u psychologa, 

gdyż nie każda osoba postrzega te same zachowania w identyczny sposób.

Traktując mobbing jako jedną z najgroźniejszych patologii występujących 

w miejscu pracy, można nim określić „każdą taką dysfunkcję w organizacji, 

która nie pozwala na osiągnięcie realistycznych celów, wyznaczonych danej 

organizacji zgodnych z dobrem społecznym, w zakładanym czasie i przy okre-

ślonych środkach” [Zbiegień-Maciąg 2006, ss. 263–246].

Cechy mobbingu 

Hainz Leymann na podstawie swoich badań wyróżnił 45 zachowań noszących 

znamiona mobbingu i usystematyzował je w pięciu kategoriach. Według ba-

dacza, aby mówić o przemocy w miejscu pracy, wystarczy doświadczyć jed-

nego zachowań z listy poniżej. Przykłady ich zostały przypisane do konkretnej 

kategorii i zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Przykłady zachowań noszących znamiona mobbingu wg Hainza Leymanna

Kategoria 1 – działania mające negatywny wpływ na proces komunikacji

ograniczenie/utrudnianie/przerywanie wypowiedzi
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reagowanie na wypowiedzi podniesionym głosem, wyzwiskami, groźbami

krytykowanie wykonywanej pracy i życia osobistego

stosowanie gróźb pisemnych przy wykorzystaniu m.in. telefonu czy poczty elektronicznej

wykonywanie obraźliwych gestów

Zachowania te powodują, iż pracownik przez m.in. nękanie telefonami, smsami czy e-mailami, nie 

ma poczucia bezpieczeństwa nawet w domu. 

Kategoria 2 – działania mające negatywny wpływ na relacje społeczne w miejscu pracy

ignorowanie obecności pracownika, traktowanie „jak powietrze”

uniemożliwianie kontaktu z innymi współpracownikami

odseparowanie stanowiska pracy od stanowisk pracy innych współpracowników

zakazywanie współpracownikom komunikowania się z ofiarą

Zachowania takie doprowadzają do sytuacji, że pracownik czuje się niechciany, spada jego poczu-

cie wartości. Sytuacje takie powodują wyeliminowanie ofiary z zespołu. 

Kategoria 3 – działania mające negatywny wpływ na reputację pracownika

obmawianie, rozsiewanie plotek

wymyślanie przezwisk

ośmieszanie i kompromitowanie różnych aspektów życia ofiary

wyśmiewanie kwestii światopoglądowych np. orientacji seksualnej, wyznań religijnych czy prze-

konań politycznych

parodiowanie sposobów chodzenia, mówienia czy innych czynności charakterystycznie wykony-

wanych przez ofiarę,

propozycje o podtekście seksualnym

używanie wulgarnych zwrotów w stosunku do ofiary

sugerowanie choroby psychicznej

Zachowania te niszczą dobre imię osoby prześladowanej.

Kategoria 4 – działania mające negatywny wpływ na pozycję zawodową pracownika

wydawanie poleceń naruszających godność osobistą

wydawanie poleceń poniżej lub powyżej kwalifikacji pracownika

odbieranie pracownikowi prac i zadań zleconych wcześniej do wykonania

zlecanie prac niepotrzebnych
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zmuszanie do pracy ponad siły, nieadekwatnej do wynagrodzenia

kwestionowanie podejmowanych decyzji

przydzielanie zadań niemożliwych do wykonania w założonym terminie

przydzielenie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami

Działania mają wpływ na pogorszenie sytuacji zawodowej pracownika, co przekłada się na stan 

jego sytuacji życiowej. 

Kategoria 5 – działania mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracownika

stosowanie przemocy fizycznej

kierowanie do prac zagrażających życiu lub zdrowiu

molestowanie seksualne

zlecanie prac przyczyniających się do ponoszenia kosztów przez pracownika 

Opisane działania nadużyć fizycznych i seksualnych, w połączeniu z innymi przejawami mob-

bingu, mogą przyczynić się do poważnych konsekwencji. Pracownik nieposiadający wsparcia w 

sytuacji kryzysowej, może nawet usiłować popełnić samobójstwo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kucharska 2014, ss. 6–7].

Lidia Grzesiuk, kierownik w Zakładzie Psychoterapii Instytutu Psychologii 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wskazuje 

w swoich publikacjach przesłanki, jakie powinny być spełnione, aby można 

było mówić o mobbingu. Należą do nich:

 · długi czas trwania, co najmniej pół roku,

 · stałość, powtarzalność nękania, co najmniej raz w tygodniu,

 · celowość działań sprawcy mobbingu, którym jest osłabienie pozycji ofiary 

oraz jej wyeliminowanie z grupy,

 · osamotnienie ofiary – mobber stara się odizolować ofiarę od pozostałych 

pracowników,

 · stosowanie przez sprawcę mobbingu nieetycznych zachowań np. kłam-

stwo, intryga,

 · oszczerstwo, plotka, podstęp [Zbiegień-Maciąg 2011, s. 229]. 
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Sprawca i ofiara mobbingu

Niestety, brak jest dokładnie określonych kryteriów, które wskazywałyby jed-

noznacznie, kto ma predyspozycje, aby zostać ofiarą lub sprawcą dręczenia. 

Niemniej jednak na podstawie literatury przedmiotu, dostępnych badań, jak 

również własnych doświadczeń, można wskazać kilka cech, które najczęściej 

charakteryzują sprawcę i ofiarę mobbingu. Należy jednak podkreślić, że po-

siadanie tych cech nie daje żadnej pewności, iż pracownik stanie się sprawcą 

bądź ofiarą działań o charakterze przemocowym. 

Zestawienie cech charakterystycznych dla sprawcy, czyli mobbera oraz 

ofiary mobbingu prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Cechy sprawcy mobbingu – mobbera oraz ofiary mobbingu

Sprawca mobbingu – mobber Ofiara mobbingu

Najczęściej są to osoby:

• posiadające roszczeniową postawę

• posiadające wyolbrzymione poczu-

cie własnej wartości

• przeceniające swoje kompetencje i 

umiejętności

• podnoszące poczucie własnej 

wartości poprzez szykanowanie i 

doszukiwanie się wad u innych

• dbające wyłącznie o własne ko-

rzyści 

• nastawione na rywalizację, a nie na 

współpracę

• zazdrosne o cudze sukcesy

• posiadające silną potrzebę kontroli 

i władzy

• znudzone codziennością; poprzez 

zadawanie bólu innym mają poczu-

cie, że „coś się dzieje”

• niepewne o swoją reputację

• nieposiadające odpowiednich kwa-

lifikacji

• obawiające się o swoją pozycję w 

pracy; poprzez ujawnianie niekom-

petencji innych próbują podnieść 

poczucie własnej wartości

• posiadające wysoki poziom agresji, 

impulsywne, wybuchowe

• przejawiające brak akceptacji w 

stosunku do ludzi o innych upodo-

baniach

• najczęściej w młodym wieku

• nienaturalnie serdeczne

• czerpiące przyjemność z manife-

stowania niechęci i antypatii wo-

bec określonej osoby

• pomocne i życzliwe

• posiadające niskie poczucie własnej wartości

• wzbudzające szacunek innych osób

• prawdomówne, szczere, uczciwe

• sumienne, pracowite, rzetelnie podchodzące 

do wykonywanych obowiązków

• stanowiące przykład dla innych

• młode lub w wieku przedemerytalnym, nie-

pasujące wiekiem do zespołu

• posiadające wysokie kwalifikacje, co może 

stanowić zagrożenie dla przełożonych i osób 

starszych stażem

• kreatywne

• wrażliwe, dające sobą manipulować

• stojące w obronie współpracowników

• przestrzegające przepisów prawa

• awansujące

• samotne lub osamotnione w środowisku 

pracy

• różniące się od pozostałych np. upodobania-

mi, stylem ubierania

• posiadające trudną sytuację osobistą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kucharska 2012, ss. 19–21].
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Rodzaje mobbingu

W literaturze znajduje się wiele klasyfikacji mobbingu, ale wyróżnić można 

trzy podstawowe jego rodzaje, omówione poniżej [Byczkowska 2008]. 

Mobbing poziomy (horyzontalny) – to relacja zachodząca pomiędzy dwo-

ma współpracownikami znajdującymi się na tych samych szczeblach zawo-

dowych. Ofiara jest prześladowana przez kolegę/kolegów z pracy. Takie za-

chowania mogą być wywołane różnymi czynnikami, np.: zazdrością, niechęcią, 

rywalizacją, próbą dowartościowania własnej osoby kosztem poniżenia innej. 

Na taki rodzaj przemocy najczęściej narażeni są nowi pracownicy, którym 

dużo ciężej jest się odnaleźć w zgranym już zespole. Jeżeli nie posiadają pew-

ności siebie, siły charakteru, mogą podlegać odseparowaniu od reszty gru-

py, przez co zachowania posiadające znamiona mobbingu mogą się nasilić. 

Pracownik mobbingowany nie zawsze może liczyć na pomoc przełożonego. 

Bardzo często bywa tak, iż boi się powiedzieć o istnieniu problemu, zdając 

sobie sprawę, że rozmowa przełożonego ze współpracownikami może tylko 

pogorszyć dotychczasowe, i tak już złe stosunki. Ważne jest, aby pracodawca 

obserwował swoich pracowników i starał się zwalczać takie sytuacje, bowiem 

brak reakcji z jego strony jest przyzwoleniem na szerzenie się nieetycznych 

i niemoralnych zachowań [Byczkowska 2008].

Mobbing pionowy (wstępujący) – to relacja zachodząca pomiędzy prze-

łożonym a podwładnym pracownikiem lub grupą pracowników. W tym przy-

padku ofiarą jest przełożony. Należy zaznaczyć, iż jest to najrzadziej występu-

jące zjawisko z trzech wymienionych rodzajów. Charakterystyczną sytuacją, 

kiedy można zaobserwować ten rodzaj przemocy jest awans kolegi z zespołu. 

Współpracownicy, niejednokrotnie zazdrośni, dają upust swoim emocjom po-

przez nieetyczne zachowania w stosunku do przełożonego. Ich celem staje 

się ośmieszenie go, uwypuklenie nieumiejętności zarządzania ludźmi i jego 

niekompetencji. Ofiara mobbingu z reguły nie chce udać się do swojego 

przełożonego z problemem, z uwagi na fakt, iż może to zostać postrzega-

ne jako nieumiejętność zarządzania i rozwiązywania problemów, a co za tym 
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idzie utwierdzenie w przekonaniu, iż awans był nieprzemyślaną, niewłaści-

wą decyzją. Z mobbingiem pionowym możemy mieć również do czynienia 

w sytuacji objęcia stanowiska kierowniczego przez osobę, która otrzymała 

posadę dzięki protekcji. Pracownicy nie pomagają nowej osobie w zaklima-

tyzowaniu się w nowym miejscu, wręcz przeciwnie, próbują postawić ją 

w złym świetle, dążąc do jej kompromitacji i próby zajęcia zajmowanego przez 

nią stanowiska [Byczkowska 2008].

Mobbing pochyły (wertykalny, zstępujący) – to relacja zachodząca pomię-

dzy podwładnym pracownikiem (ofiarą) a mobberem (przełożonym). Jest zja-

wiskiem najczęściej występującym. Dotyczy niewłaściwych zachowań i dzia-

łań przełożonego wobec podwładnego pracownika lub grupy podwładnych. 

Polega na szykanowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy upokarzaniu pracownika. 

Zjawisko nasila się głównie w okresie dużego bezrobocia, kiedy pracownik, 

aby utrzymać stanowisko pracy, zgadza się na różnego rodzaju nieetyczne 

zachowania w stosunku do swojej osoby. W takiej sytuacji mobber czuje się 

bezkarny, a jednocześnie wymaga coraz więcej od podwładnego. Bywa i tak, 

że osoby prześladowane nie zdają sobie sprawy, że są poddawani mobbingo-

wi, doszukując się błędów w swoim postepowaniu i próbując je naprawić. Nie 

przynosi to jednak zamierzonego skutku [Byczkowska 2008].

Cyberprzemoc w pracy jako rodzaj mobbingu

Innym rodzajem mobbingu, na który należy zwrócić uwagę jest mobbing 

przy użyciu technologii informatycznych, czyli tzw. cyberprzemoc. Są to 

zachowania w wirtualnej rzeczywistości, mające na celu zaszkodzenie drugiej 

osobie [https://portal.abczdrowie.pl]. Do takich technologii można zaliczyć 

telefony komórkowe oraz Internet. Dla bardzo wielu osób media społeczno-

ściowe stały się nieodłączną częścią ich życia. Ludzie zakładają profile na róż-

nego typu portalach społecznościowych, publikując tam informacje z życia 

prywatnego oraz zawodowego, często nie zdając sobie sprawy, iż właśnie one 

mogą stać się powodem różnych problemów. Niewątpliwie nękanie poprzez 
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wysyłanie wiadomości elektronicznych smsowych czy e-mailowych, publiko-

wanie kompromitujących filmików, obraźliwe komentowanie wpisów, zdjęć 

czy postów, można uznać za odmianę mobbingu. Prześladowca ma możliwość 

znęcania się nad ofiarą o każdej porze dnia i nocy. Niejednokrotnie może być 

ukryty pod fałszywym pseudonimem, co wzbudza w nim jeszcze większą od-

wagę do bezpośredniego ataku na ofiarę. Mobberem może być zarówno nasz 

współpracownik, kolega z pracy, jak i przełożony. Osoby takie nie zawsze mają 

świadomość, że ich poczynania są złe i mogą powodować tragiczne skutki. 

Jednak anonimowość, jaką daje Internet, umożliwia im podejmowanie działań 

w stosunku do ofiary. Taki rodzaj przemocy może być również wykorzysty-

wany przez konkurencyjne firmy do publikowania negatywnych komentarzy 

czy opinii na ich temat, które niejednokrotnie nie są prawdziwe, a mają na celu 

jedynie zaszkodzenie konkurencji. Działania te mogą mieć negatywny wpływ 

na kondycję psychiczną właściciela, a nawet prowadzić do bankructwa firmy.

Fazy mobbingu

Zgodnie z definicją wynikającą z Kodeksu Pracy jest on zjawiskiem długo-

trwałym i uporczywym, charakteryzującym się pewną dynamiką. Im szyb-

ciej zostaną wykryte działania przemocowe, tym większe jest prawdopodo-

bieństwo ograniczenia ich negatywnych skutków. Wyróżnić można cztery 

fazy mobbingu (tabela 3). 

Tabela 3. Fazy mobbingu

Faza mobbingu Charakterystyczne zjawiska/zachowania

I faza tzw. przygoto-

wawcza

• powstanie konfliktu, który nie zostaje rozwiązany lub pró-

by podjęcia jego rozwiązania w niewłaściwy sposób

• ofiara nie jest w stanie w sposób racjonalny ocenić sytu-

acji

• dezorienatcja i obniżenie samooceny ofiary

• praca w stresie

• drobne uszczypliwości i nieuprzejmości w stosunku do 

ofiary
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II faza – stres i walka 

ofiary

• lęk przed pójściem do pracy 

• pogorszenie stanu zdrowia (bóle głowy, brzucha, podwyż-

szone ciśnienie, brak koncentracji, bezsenność)

• stany lękowe i depresyjne 

III faza – nasilenie agre-

sji ze strony mobbera

• osłabienie psychiczne ofiary

• inni współpracownicy są prowokowani przez mobbera do 

atakowania ofiary 

• bezpodstawne oskarżenia

• absencja chorobowa ofiary

IV faza – fizyczna, 

psychiczna i społeczna 

degradacja ofiary

• brak możliwości sprostania obowiązkom służbowym przez 

ofiarę

• poczucie ciągłego zastraszenia

• strach przed utratą pracy

• niemożność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

• silne stany depresyjne

• poczucie braku możliwości sprostania obowiązkom służ-

bowym

• atmosfera w pracy ma wpływ na życie rodzinne ofiary

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [https://www.studiamba.wsb.pl].

Skutki mobbingu dla pracownika i organizacji

Mobbing jest zjawiskiem przynoszącym szereg negatywnych skutków, zarów-

no dla pracownika, jak i pracodawcy. Należą do nich: 

 · absencja chorobowa – pracownicy nie widzą sensu pracy, przez co częściej 

udają się na zwolnienia lekarskie, pozbawiając się w tym okresie możliwości 

zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego,

 · zaburzenie relacji interpersonalnych – pracownicy dręczeni psychicznie 

w miejscu pracy mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji, bardzo czę-

sto przenoszą problemy do sfery życia prywatnego, co wpływa negatywnie 

na jakość stosunków rodzinnych, powodując niekiedy rozpad małżeństwa 

i problemy towarzyskie, 

 · utrata poczucia posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych – pojawia 

się wtedy, kiedy w związku ze stresem zwiększa się częstotliwość popełniania 

błędów, a każdy kolejny zmniejsza poczucie wartości intelektualnej pracownika, 
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 · podejmowanie niewłaściwych decyzji – nie dość, że zmniejszają poczucie wła-

snej wartości, to mogą przyczynić się do niekorzystnych konsekwencji dla firmy,

 · zmniejszenie zaangażowania i efektywności wykonywanych zadań – w sy-

tuacji, kiedy pracownik nie jest doceniany, traci motywację do pracy, przez 

co nie realizuje swoich zadań z należytą starannością, ma poczucie bezsensu 

wykonywania obowiązków, 

 · problemy zdrowotne – osoby, które są poddawane zachowaniom mającym 

znamiona przemocowe, bardzo często uskarżają się na problemy zdrowotne 

(np. utrata bądź wzrost masy ciała, choroby układu krążenia, nieprawidłowa 

praca serca, przewlekłe bóle migrenowe, dolegliwości trawienne, trudności 

z zasypianiem, bezsenność, nadużywanie alkoholu, stany depresyjne/lęko-

wymi, wybuchy złości czy agresji).

Do negatywnych efektów mobbingu ze strony pracodawcy zaliczyć można:

 · absencję chorobową pracowników – pracodawca w związku z nieobecno-

ścią zatrudnionych jest narażony na niedotrzymanie terminów, co niewątpli-

wie wpływa na realizację celów, jakie stawia sobie przedsiębiorstwo,

 · koszty finansowe – pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za 

pracę, która jest wykonywana z mniejszą wydajnością i efektywnością,

 · utrata wizerunku firmy – pracownicy, którzy byli mobbingowani, opowia-

dają o swoich doświadczeniach znajomym lub publikują własne opinie w 

portalach społecznościowych,

 · spowolniony rozwój firmy – zła atmosfera wśród pracowników, brak za-

ufania i panująca podejrzliwość, przyczynia się do braku kreatywnych i cie-

kawych pomysłów, mających wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i jego kon-

kurencyjności na rynku,

 · niestabilność zatrudnienia – ciągła rotacja pracowników powoduje wzrost 

kosztów naboru na stanowiska pracy, jak również szkolenia nowych pracow-

ników; mniejsza efektywność nowego pracownika do momentu nabycia od-

powiednich umiejętności [Kucharska 2012, ss. 19–21].

Celem organizacji powinno być dbanie o wyeliminowanie zjawisk przemoco-

wych, poprzez wdrażanie odpowiednich procedur wspomagających ich wykrywanie.



Mobbing jako przejaw patologii w miejscu pracy

53

Działania pracodawców zapobiegające zjawisku 
mobbingu w miejscu pracy 

Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, mającym destruktywny wpływ za-

równo na pracowników, jak i pracodawców, dlatego niezwykle istotnym za-

daniem jest podejmowanie odpowiednich działań przez pracodawcę. „Praco-

dawca jest osobą, która modeluje zachowania w zakładzie pracy. Obserwując 

go, pracownicy dostają informacje, jakie zachowania są akceptowane, a jakie 

nie. Jeżeli przełożony będzie pozwalał na obmawianie, agresywne uwagi, lek-

ceważenie itp., to pracownicy uzyskują informację, że są to zachowania ak-

ceptowane i będą się nimi posługiwać, jeżeli będą chcieli” [Kucharska 2012, ss. 

21–22]. Autorka wskazuje najważniejsze działania podejmowane przez praco-

dawców w zakresie przeciwdziałania nieetycznym zachowaniom w miejscu 

zatrudnienia. Należą do nich:

 · diagnoza środowiska pracy – jedno z rozwiązań umożliwiających zbada-

nie występowania zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Polega na przepro-

wadzeniu anonimowej ankiety. Pytania powinny być skonstruowane w taki 

sposób, aby jednoznacznie można było określić, czy w organizacji dochodzi 

do zachowań mających znamiona dręczenia. Po jej przeprowadzeniu, należy 

poinformować pracowników o wynikach, jak również przedstawić informa-

cję o konieczności podejmowania lub niepodejmowania dalszych działań, 

 · działania szkoleniowo-informacyjne – ważny element w zakresie przeciw-

działania sytuacjom przemocowym. Polega na organizowaniu szkoleń, nie 

tylko kadry kierowniczej, ale również pracowników. Mają one na celu przy-

bliżenie problematyki mobbingu. Głównym celem takich działań jest uświa-

domienie pracownikom ważności problemu. W organizacjach powinny być 

wyznaczone osoby, odpowiednio przeszkolone, które pomogą ofiarom 

przemocy,

 · wewnętrzna polityka antymobbingowa – jest realizacją obowiązku wyni-

kającego z przepisów Kodeksu Pracy. Ma na celu wspieranie działań sprzyja-

jących budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Zawiera regu-
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lacje w zakresie procedur, do jakich należy się stosować w sytuacji, gdy jest 

się ofiarą lub świadkiem zjawisk przemocowych. Im jej zapisy będą bardziej 

precyzyjne, tym lepiej będą spełniać swoją funkcję,

 · odpowiednia struktura organizacyjna i styl zarządzania pracownikami – ten 

element przeciwdziałania mobbingowi cechuje: nacisk na dobrą atmosferę 

w pracy, współpraca, zaufanie kadry kierowniczej do umiejętności pracowni-

ka, inwestowanie w potencjał intelektualny pracownika, komunikacja, równe 

traktowanie i ocenianie zgodnie z wynikami pracy, czytelne zasady awansu,

 · kodeks etyki zawodowej – może być uzupełnieniem wewnętrznej polityki 

antymobbingowej. Ma na celu wskazanie standardów profesjonalnego i po-

żądanego zachowania w sytuacjach zawodowych [Kucharska 2012 ss. 21–22].

Wszelkie sygnały o mobbingu w organizacji powinny zostać zbadane, aby 

zapobiec pogłębianiu się zjawiska. Brak reakcji może być poczytany przez in-

nych na przyzwolenie do tego typu zachowań. 

Zakres i skala mobbingu w Polsce 

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2002 i 2014 przez Centrum 

Badań Opinii Społecznej oraz firmy Sedlak&Sedlak z 2015 r,. podjęto próbę 

oceny zakresu i skali mobbingu w Polsce. 

Pierwszym elementem porównania był poziom samopoczucia w miejscu 

pracy na podstawie badań CBOS 2002 i CBOS 2014. Wyniki uzyskane w po-

szczególnych latach przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Efekt badań CBOS w latach 2002 i 2014 w zakresie wskazania – poziom zadowolenia z 

miejsca pracy

Badanie

Samopoczucie w miejscu pracy

bardzo 

dobrze

dobrze ani źle, 

ani do-

brze

źle bardzo 

źle

trudno 

powie-

dzieć

CBOS – 2002 18% 59% 20% 2% 1% 0%

,
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CBOS – 2014 24% 50% 21% 3% 1% 1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 2002 i 

2014 [https://www.cbos.pl/].

Obserwując powyższe dane, należy stwierdzić, iż poziom zadowolenia 

z atmosfery w pracy w 2014 r. nieznacznie zmienił się w stosunku do roku 

2002. O 6% wzrosło samopoczucie pracowników, którzy oceniali je na pozio-

mie bardzo dobrym. Jednak o 9% spadł poziom zadowolenia pracowników 

z miejsca pracy, którzy oceniali je jako dobry. Mając na uwadze notowania 

dotyczące samopoczucia pracowników w swoim miejscu pracy na poziomie 

dobrym i bardzo dobrym, deklarowało je w 2002 r. 77% ankietowanych, zaś 

w 2014 r. było ich 74 %. 

Kolejną porównywaną kwestią są zachowania noszące znamiona dręczenia, 

występujące w miejscu pracy. W badaniach CBOS zostały wzięte pod uwagę 

szykany, posiadające znamiona mobbingu poziomego (występującego pomię-

dzy kolegami, koleżankami, współpracownikami, czyli pracownikami z reguły 

tego samego szczebla) oraz mobbingu pochyłego (występującego pomiędzy 

pracownikiem a jego przełożonym, ze wskazaniem, iż ofiarą jest pracownik). 

Pytanie dotyczyło występowania tego zjawiska w odniesieniu do osoby an-

kietowanej w okresie ostatnich pięciu lat. Ankietowanym zostało zadane py-

tanie, czy w ostatnich pięciu latach byli szykanowani przez przełożonych lub 

koleżanki/kolegów z pracy. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 5. 

Tabela 5. Zachowania (szykany) posiadające znamiona mobbingu pochyłego i poziomego doświad-

czone bezpośrednio przez respondenta w miejscu pracy 

CBOS 2002 CBOS 2014

Częstotliwość 

występowania 

zjawiska

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

pochyłego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

poziomego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

pochyłego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

poziomego

Często 5% 2% 5% 1%
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Rzadko lub 

tylko raz

12% 4% 12% 7%

Nigdy 82% 94% 83% 91%

Trudno powie-

dzieć

1% 0% 0% 1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS 

w latach 2002 i 2014 [https://www.cbos.pl/].

Z przeprowadzonych badań wynika, iż odsetek osób szykanowanych przez 

przełożonego nie zmienił się. Nadal 5% respondentów uważa, że jest często 

krzywdzone przez swoich szefów, natomiast 12% uważa, iż takie zachowania 

zdarzają się rzadko lub tylko raz. Nieznacznie, gdyż o 1% w stosunku do roku 

2002 zmalał odsetek respondentów często nękanych przez swoich współpra-

cowników, a wzrósł natomiast o 3%, osób szykanowanych rzadko lub tylko raz 

przez swoich kolegów/koleżanki. Zgodnie z definicją mobbingu zawartą w Ko-

deksie Pracy, zjawisko to polega na „uporczywym i długotrwałym nękaniu”, 

wobec czego, jeżeli osoba w ciągu ostatnich 5 lat była szykanowana rzadko 

lub tylko raz, zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż były to jedynie zachowa-

nia noszące znamiona dręczenia. Można zatem wnioskować, że w roku 2002, 

7% respondentów było poddawanych przemocy zarówno ze strony przeło-

żonych, jak i współpracowników. Natomiast w roku 2014 odsetek tych osób 

wyniósł 6%. Skoro nie jest to zjawisko powszechne, może nie warto się nim 

zajmować? Dalsza kwerenda pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.

Respondenci zostali zapytani również, czy w swoim miejscu pracy byli 

świadkami zachowań noszących znamiona mobbingu w ostatnich pięciu la-

tach. Otrzymane wyniki zamieszczono w tabeli 6.
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Tabela 6. Zachowania (szykany) posiadające znamiona mobbingu pochyłego i poziomego zaobser-

wowane przez respondenta w miejscu pracy, w stosunku do innych pracowników

CBOS 2002 CBOS 2014

Częstotliwość 

występowania 

zjawiska

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

pochyłego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

poziomego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

pochyłego

Szykany posia-

dające znamio-

na mobbingu 

poziomego

Często 12% 2% 6% 4%

Rzadko lub 

tylko raz

20% 10% 18% 13%

Nigdy 65% 84% 74% 80%

Trudno powie-

dzieć

3% 4% 2% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 2002 i 

2014 [[https://www.cbos.pl].

Z badań wynika, iż w 2002 r. 14% respondentów było świadkami częstych 

zachowań noszących znamiona mobbingu zarówno pochyłego, jak i poziome-

go. Było to o 4% więcej niż w 2014 r. Z kolei odsetek przypadków rzadko wy-

stępujących zwiększył się nieznacznie.

Ankietowani, którzy doświadczyli lub byli świadkami niewłaściwego trak-

towania ze strony swoich przełożonych lub współpracowników zostali rów-

nież zapytani, na czym dane zachowanie/traktowanie polegało. Tabela 7 

przedstawia zestawienie odpowiedzi na zadane pytanie, które było postawio-

ne w roku 2002.

Tabela 7. Zestawienie zachowań uznanych przez respondentów za szykanowanie

Badania CBOS przeprowadzone w 2002 r.
Niezadowalająca atmosfera w pracy, np. obrażanie, poniżanie, okazywa-
nie niechęci, upokarzanie w obecności innych pracowników, oskarżanie, 
plotkowanie

21%
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Niefinansowe kary i ograniczenia, np. zmuszanie do pozostawania po go-
dzinach pracy, ograniczanie decyzyjności, zlecanie zadań bez zbadania 
możliwości ich właściwego wykonania, stwarzanie problemów z udziele-
niem urlopu w zaplanowanym terminie 

20%

Straszenie lub szantażowanie zwolnieniem z pracy 19%
Krytyka niepoparta żadnymi faktami zarówno przez przełożonych, jak 
i innych pracowników, np. publiczne krytykowanie, zwracanie uwagi na 
szczegóły, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o wynikach 
pracy 

17%

Niewłaściwe traktowanie przez przełożonych, np. znęcanie się psychicz-
ne, złośliwość, nerwowość, agresywność, brak kultury osobistej

16%

Zastraszanie karami pieniężnymi, np. bezpodstawne pozbawianie premii, 
nagród, części wypłat

9%

Donosicielstwo, pomówienia 7%
Inne krzywdzące zachowania 2%
Odpowiedzi np. „nie mam zdania”, „nie wiem” 3%
Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie 7%

Badania CBOS przeprowadzone w 2014 r.
Niezadowalająca atmosfera w pracy np. podważanie autorytetu, obraża-
nie, poniżanie, okazywanie niechęci, upokarzanie w obecności innych 
pracowników, oskarżanie, plotkowanie

43%

Niefinansowe kary i ograniczenia, np. zmuszanie do pozostawania po go-
dzinach pracy, ograniczanie decyzyjności, zlecanie zadań bez zbadania 
możliwości ich właściwego wykonania, stwarzanie problemów z udziele-
niem urlopu w zaplanowanym terminie

14%

Zastraszanie karami pieniężnymi, np. bezpodstawne pozbawianie premii, 
nagród, części wypłat

11%

Dyskryminacja pracownika ze względu na wiek, płeć, światopogląd 10%
Straszenie lub szantażowanie zwolnieniem z pracy 6%
Inne formy zastraszania, np. brakiem zapłaty za nadgodziny 4%
Zlecanie pracy niezgodnej z przepisami prawa 2%
Donosicielstwo, pomówienia 2%
Inne krzywdzące zachowania 6%
Odpowiedzi, np. „nie mam zdania”, „nie wiem” 3%
Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie 7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 2002 

i 2014 [https://www.cbos.pl/].

Należy zatem wskazać, iż do najczęściej wymienianych zachowań respon-

denci zaliczyli: niezadowalającą atmosferę w pracy, kary o podłożu niefinan-
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sowym, straszenie lub szantażowanie zwolnieniem z pracy, bezpodstawną 

krytykę czy niewłaściwe zachowanie. 

Kolejne badania, które zostały poddane analizie na potrzeby niniejszego 

artykułu, to kwerenda przeprowadzona w 2015 r. przez firmę Sedlak&Sedlak. 

Zadawane pytania dotyczyły okresu sześciu miesięcy poprzedzających bada-

nie. I tak, na pytanie w zakresie doświadczania zachowań mających znamiona 

przemocowe, odpowiedzi kształtują się następująco:

 · 4,88% respondentów odpowiedziało, że doświadcza w pracy mobbingu 

z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu,

 · 15,22% respondentów uznało, że doświadcza zachowań mających znamio-

na nękania, nie częściej niż raz w miesiącu,

 · 5% badanych nie doświadczało tego typu zachowań.

Do powyższej kategorii zachowań doświadczanych co najmniej raz w ty-

godniu, respondenci zaliczyli:

 · pomijanie osiągnięć pracownika – 15%,

 · prowokowanie uczucia strachu i niepokoju – 12%,

 · ignorowanie wypowiedzi badanego – 9%.

Ponadto do zachowań posiadających znamiona przemocy, których respon-

denci doświadczyli w ciągu ostatniego półrocza co najmniej raz, można zaliczyć: 

 · nakaz wykonania czynności naruszającej ich godność – 22%,

 · wysłuchiwanie upokarzających przezwisk – 16%,

 · otrzymywanie propozycji o charakterze seksualnym – 10%,

 · zniszczenie własności badanego – 6%,

 · użycie siły fizycznej – 2%,

Respondenci zostali również zapytani o to, z czyjej strony doświadczają 

zachowań noszących znamiona mobbingu. Odpowiedzi zostały zaprezento-

wane na wykresie 1.
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Wykres 1. Strony, z których respondenci doświadczali zachowań mobbingowych

Źródło. Opracowanie własne na podstawie raportu Sedlak&Sedlak 2015 [https://badaniahr.pl/].

Jak zatem widać na wykresie, w 75% prześladowcą był bezpośred-

ni przełożony lub przełożony wyższego szczebla. Aż 21% ankietowanych 

doświadczyło dręczenia ze strony współpracowników, natomiast 4% re-

spondentów wskazało, iż byli mobbingowani przez osoby podległe im 

służbowo [Kowal, Pilarek 2011]. 

Ponadto 75% ankietowanych stwierdziło, że w ich organizacji nie są pro-

wadzone żadne działania mające na celu zapobieganie zjawisku lub o tym nie 

słyszeli. Jedynie 25% badanych potwierdziła, że w ich instytucji wdrażane są 

działania zapobiegające i zwalczające przemoc (wykres 2).
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Wykres 2. Działania organizacji w zakresie zapobiegania i zwalczania mobbingu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Sedlak&Sedlak 2015 [https://badaniahr.pl/].

Respondenci zostali również zapytani, czy w przypadku powołania przez 

przedsiębiorstwo, w którym pracują, organu odpowiedzialnego za przeciw-

działanie mobbingowi, bez obaw udaliby się do niego, w celu zgłoszenia mu 

swojego problemu. Okazało się, iż ponad połowa respondentów stwierdziła, 

że bałaby się to zrobić, podając następujące powody:

 · lęk przed utratą pracy lub pogorszeniem warunków zatrudnienia – ok. 

57% wskazań,

 · fakt, że mobberem jest przełożony, a poza nim brak odpowiednich orga-

nów, do których można się zgłosić w takiej sytuacji – ok 20%, 

 · brak zaufania do działu HR oraz obawa przed zlekceważeniem zgłoszenia 

– ok. 13%,

 · lęk przed napiętnowaniem przez współpracowników oraz uznaniem za 

osobę nielojalną wobec firmy – ok. 8%,

 · rozterki wewnętrzne: obawa przed konfrontacją czy zachowaniem anoni-

mowości – ok. 2% wskazań.

Podsumowując wyniki badań, należy zauważyć, iż na przełomie okresu 

lat 2002–2015, odsetek osób mobbingowanych znajdował się na poziomie 

ok. 5%. Mając na uwadze fakt, iż stopa bezrobocia od roku 2002 (19,2 %) do 

roku 2015 (10,7%) [https://pl.tradingeconomics.com/poland/] uległa znaczne-

mu zmniejszeniu, a procent osób mobbingowanych utrzymuje się na podob-
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nym poziomie, należy przypuszczać, iż liczba osób, w odniesieniu do których 

dopuszczano się krzywdzących zachowań, zwiększyła się. Badania wykazały, 

że w znacznej większości mobbing był stosowany przez bezpośrednich prze-

łożonych, rzadziej przez współpracowników czy koleżanki/kolegów z pracy. 

Niepokojący jest fakt, iż wiele instytucji nie prowadzi żadnych działań zmie-

rzających do zapobiegania lub zwalczania przemocy w miejscu pracy. Przy-

puszczać należy, iż sytuacja taka może być związana z brakiem świadomości 

w zakresie ponoszonych konsekwencji. 

Podsumowanie

Mobbing jest zjawiskiem niepożądanym w miejscu pracy. Przynosi destrukcyjne 

skutki zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, dlatego tak ważna jest walka 

i przeciwdziałanie temu zjawisku. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć świado-

mość, że największym jego kapitałem są pracujący w nim ludzie. To oni swoją wie-

dzą, doświadczeniem i zaangażowaniem pracują na rozwój i poprawę pozycji firmy 

na rynku. Tylko pracownik doceniony, taki, który czuje się dobrze w swojej pracy 

i widzi jej sens, jest w stanie się w pełni zaangażować i rzetelnie wykonywać swoje 

obowiązki. Skutki dręczenia mogą być bardzo groźne dla pracownika, gdyż niejed-

nokrotnie poza pozycją zawodową, niszczą również jego relacje prywatne. Wobec 

tego, czy osoba gnębiona w pracy, jest w stanie w pełni zaangażować się w swoje 

obowiązki? Odpowiedź jest prosta: na pewno nie. Pracownik, który źle się czuje 

w środowisku pracy, odlicza godziny do wyjścia z niej, nie jest w stanie efektyw-

nie wykonywać swoich zadań. Takie zachowanie powoduje zablokowanie inwencji 

twórczej oraz ogranicza kreatywność, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. 

Dlatego ważne jest uświadamianie pracowników, czym jest prześladowanie w miej-

scu zatrudnienia, jakich zachowań należy unikać, do kogo się zwrócić z problemem. 

Każdy przełożony powinien pamiętać o tym, aby traktować swoich podwładnych 

na tym samym poziomie akceptacji, którego oczekuje wobec siebie, bo mobbing 

w środowisku pracy jest zjawiskiem patologicznym, mogącym przynieść katastro-

falne skutki zarówno dla pracownika, jak i organizacji, w której pracuje. 
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Ochrona danych osobowych 
– problemy i korzyści

Wstęp 

Dane osobowe każdego człowieka są przetwarzane niemal wszędzie: w urzę-

dach, szkołach, ośrodkach zdrowia, zakładach pracy, sklepach internetowych, 

zakładach usługowych, itp. Bardzo często są wykorzystywane w celach mar-

ketingowych, najczęściej bez naszej zgody. Od wielu lat instytucje państwowe 

starają się ograniczyć dostępność do danych osobowych bez zgody ich wła-

ściciela, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Jedno-

cześnie wiele instytucji nie zabezpiecza ich w sposób prawidłowy. Przypadki 

kradzieży danych były wielokrotnie nagłaśniane w mediach, a proceder han-

dlu nimi jest bardzo rozpowszechniony i opłacalny. 

Wprowadzone w maju 2018 r. nowe regulacje prawne spowodowały, że 

instytucje, które gromadzą dane, musiały dokonać reorganizacji sposobu ich 

przetwarzania. Celem artykułu jest analiza problemów wynikających z wpro-

wadzenia nowego rozporządzenia. Przyjęto następującą hipotezę: ochro-

na danych osobowych jest niezbędna w dobie komunikacji elektronicznej 

i zapotrzebowania na informację. Wśród metod badawczych zastosowano 
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analizę przepisów prawa oraz badań ankietowych przeprowadzanych przez 

różne instytucje. 

Istota i uwarunkowania prawne RODO

Podstawowym, obowiązującym aktem prawnym dotyczącym ochrony da-

nych osobowych jest unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO (ang. General 

Data Protection Regulation – GDPR). Powyższy przepis zaczęto stosować 25 

maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Głównym założeniem RODO jest usystematyzowanie przepisów we wszyst-

kich państwach członkowskich, chronienie podstawowych praw i wolności 

osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych 

oraz swobodnego przepływu takich danych w UE. Warto wskazać, że ochrona 

wynikająca z RODO dotyczy osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

ich danych osobowych, w tym także w przypadku ich pozyskania przez firmy. 

Dlatego istotą przepisów RODO jest ochrona danych każdej osoby fizycznej 

przed nieuprawnionym wykorzystaniem albo też w celach przestępczych. 

Omawiany przepis nie ma natomiast zastosowania w poniższych przypadkach:

 · nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób prawnych, w szcze-

gólności danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych: np. 

biuro@organizacja.pl. Jednak już adrian.jaskolka@organizacja.pl, czyli adres 

mailowy identyfikujący osobę fizyczną zatrudnioną przez daną instytucję, 

podlega ochronie określonej w tym akcie prawnym;

 · nie dotyczy przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czyn-

ności o czysto osobistym lub domowym charakterze, np. lista kontaktów 

w prywatnym telefonie.
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Podstawowe definicje związane z RODO

Aby poznać zasady ochrony danych, należy zrozumieć podstawowe definicje 

niektórych pojęć. Najważniejsze z nich omówiono poniżej.

Dane osobowe – zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO [Rozporządzenie PE i Rady 

Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.] dane osobowe „oznaczają infor-

macje o zidentyfi-kowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 

to taka, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 

w szczególności na podstawie: imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjne-

go, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycz-

nej” [Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, 

poz. 1000; Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].

Na przykład, „Adrian Jaskółka” nie jest daną osobową, ale już dopisanie 

„Adrian Jaskółka – student Społecznej Akademii Nauk” – tak, gdyż za pomo-

cą powyższych danych można zidentyfikować osobę. 

Przetwarzanie – zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO, „przetwarzanie oznacza ope-

rację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 

taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywa-

nie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzysty-

wanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub nisz-

czenie” [Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 

2018, poz. 1000; Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.] Ponieważ samo zbieranie danych osobowych jest już przetwarzaniem, 

dlatego należy stworzyć rejestr przetwarzania danych osobowych. 

Zbiór danych – zgodnie z art. 4 ust. 6 RODO zbiór danych „oznacza upo-

rządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kry-
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teriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentrali-

zowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie” [Rozporządzenie PE 

i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]. Tu przykładem może być 

lista płac, która jest zbiorem danych w jednostce.

Administrator – zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO „oznacza osobę fizyczną lub 

prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub 

wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub 

w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii, lub w prawie 

państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą 

zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.” Dla przykładu: w jed-

noosobowej działalności gospodarczej – firmie ABC, administratorem danych 

osobowych jest firma ABC. 

Podmiot przetwarzający (procesor) – zgodnie z art. 4 ust. 8 RODO 

„oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.” W ta-

kim przypadku podmiotem przetwarzającym może być biuro rachunkowe. 

Jeżeli nie posiadamy w firmie działu księgowości, a wszystkie dokumenty 

kadrowo-księgowe przekazujemy do biura rachunkowego, staje się ono pod-

-miotem przetwarzającym, z którym należy zawrzeć umowę powierzenia 

danych osobowych.

Odbiorca – zgodnie z art. 4 ust. 9 RODO „oznacza osobę fizyczną lub praw-

ną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane 

osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, któ-

re mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak 

uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publicz-

ne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie 

do celów przetwarzania” [Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.]. Przykład: Urząd Skarbowy czy też Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych nie są odbiorcami, gdyż działają na podstawie odrębnych przepisów 
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i są organami publicznymi. Odbiorcami natomiast mogą być nasi partnerzy 

biznesowi, gdy przekazujemy im jakiekolwiek dane osobowe.

„Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, 

świadome i jedno-znaczne okazanie woli, którym osoba, której dane do-

tyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, 

przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych” [Rozpo-

rządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.] – tę defini-

cję reguluje art. 4 ust. 11 RODO. 

Naruszenie ochrony danych osobowych – na podstawie art. 4 ust. 12 

RODO, „oznacza naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowe-

go lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nie-

uprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobo-

wych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych” 

[Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.], np. do 

naruszenia może dojść np. w przypadku zgubienia dokumentu zawierającego 

dane osobowe bądź udanego ataku hackerskiego. 

Główna jednostka organizacyjna – zgodnie z art. 4 ust. 16 RODO oznacza: 

 · „jeżeli chodzi o administratora posiadającego jednostki organizacyjne 

w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje 

się jego centralna administracja w Unii, a jeżeli decyzje co do celów i sposo-

bów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organi-

zacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo 

nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną 

uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje”; 

 · „jeżeli chodzi o podmiot przetwarzający posiadający jednostki organizacyj-

ne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znaj-

duje się jego centralna administracja w Unii lub w przypadku, gdy podmiot 

przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii – jednostkę organi-

zacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne 

czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej 

podmiotu przetwarzającego w zakresie, w jakim podmiot przetwarzający 

SAN
Notatka
bez dywizu
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podlega szczególnym obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia” 

[Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]. 

„Przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce za-

mieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez ad-

ministratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków 

wynikających z rozporządzenia RODO” [Rozporządzenie PE i Rady Europy 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]. Przedstawicielem jest IODO – Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych. 

Ochrona danych osobowych i ich audyt

Jedną z czynności sprawdzających w firmie jest kontrola dokumentacji 

RODO. Jeśli została stworzona, to czy jest zgodna z przepisami. Ważne jest, 

aby przetwarzający dane mieli dokumentację, opisującą stosowane zabezpie-

czenia czy też procedury przyjęte w danej jednostce. Bardziej skomplikowana 

jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z systemami informatycznymi. Dość 

często nie zwraca się uwagi na m.in. zmiany haseł, przyznawanie uprawnień 

poszczególnym użytkownikom czy tworzenie kopii zapasowych. Trzeba pa-

miętać, aby ujęte w dokumentacji procedury miały zastosowanie w praktyce, 

bo zdarza się, iż znane są jedynie osobie, która je sporządzała. 

Audyt ma na celu wskazanie występujących braków oraz pomoc 

w zastosowaniu procedur niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. Kon-

trole wykrywają uchybienia w zakresie zabezpieczania danych osobowych 

czy też ich bezpodstawnego przetwarzania (np. w marcu 2019 r. została 

nałożona kara w wysokości prawie jednego miliona złotych na firmę, która 

w niewłaściwy sposób dokonała obowiązku informacyjnego w stosunku do 

osób, których dane przetwarzała). 



Ochrona danych osobowych – problemy i korzyści

71

Siedem głównych zasad wprowadzonych przez 
ustawodawcę

Główne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, ustawodawca 

sformułował w art. 5 Rozporządzenia RODO. Każdy administrator danych 

osobowych jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Należą do nich:

 · zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;

 · zasada ograniczenia celu przetwarzania;

 · zasada minimalizacji danych;

 · zasada prawidłowości;

 · zasada ograniczenia przechowywania;

 · zasada integralności i poufności;

 · wspomniana wcześniej zasada rozliczalności.

Dane osobowe muszą być zatem:

 · „przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla oso-

by, której dane dotyczą” („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”) 

[Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]; 

 · „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie-

przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie 

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 

lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl 

art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami” („ograniczenie celu”) [Roz-

porządzenie PE i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]; 

 · „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, 

w których są przetwarzane” („minimalizacja danych”) [Rozporządzenie PE 

i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]; 

 · „prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie 

rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świe-

tle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub spro-

stowane” („prawidłowość”) [Rozporządzenie PE i Rady Europy 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.];
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 · „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 

dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres 

dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w in-

teresie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 

celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone 

zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy 

niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których 

dane dotyczą” („ograniczenie przechowywania”) [Rozporządzenie PE i Rady 

Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]; 

 · „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo da-

nych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym 

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub orga-

nizacyjnych” („integralność i poufność”) [Rozporządzenie PE i Rady Europy 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.]. 

Obowiązki i odpowiedzialność za zarządzanie 
danymi i ich ochroną

RODO przewiduje określone działania związane z naruszeniem danych 

osobowych:

 · wprowadzenie procedur umożliwiających stwierdzanie i ocenę naruszeń 

pod kątem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

 · prowadzenie wewnętrznej ewidencji naruszeń;

 · zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu;

 · powiadamianie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą;

 · podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom naru-

szenia i zapobieganie im w przyszłości.

Najważniejszym elementem procesu związanego ze zgłaszaniem narusze-

nia ochrony danych, jest szybkość podjęcia niezbędnych działań wobec osób, 
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których dane dotyczą. Administratorzy powinni opracować i wdrożyć odpo-

wiednie procedury postępowania, które powinny zawierać m.in.: 

 · cel opracowania procedury;

 · zakres jej stosowania;

 · katalog ewentualnych zagrożeń i naruszeń, jakie mogą wystąpić w związku 

z przetwarzaniem danych u administratora;

 · opis etapów zarządzania naruszeniem, począwszy od jego wykrycia, a koń-

cząc na usunięciu;

 · opis postępowania personelu administratora, w przypadku wystąpienia 

naruszenia ochrony danych.

Dobrze zaprojektowany i wdrożony sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia naruszenia ochrony danych, pozwoli administratorowi przepro-

wadzić szybką i prawidłową ocenę zagrożenia. Dzięki procedurze, możliwa 

będzie klasyfikacja zidentyfikowanych naruszeń ochrony danych, czyli okre-

ślenie poziomu wystąpienia ryzyka: niskiego, średniego lub wysokiego. Je-

żeli w wyniku analizy administrator stwierdził, że ma do czynienia z niskim 

ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, nie jest zobowiązany 

do zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wskazane naruszenie musi jedynie wpisać do wewnętrznej ewidencji na-

ruszeń. W przypadku stwierdzenia średniego ryzyka, obowiązkiem admini-

stratora jest zgłoszenie naruszenia ochrony danych Prezesowi UODO, jak 

również umieszczenie wpisu w wewnętrznej ewidencji naruszeń. Wystą-

pienie wysokiego ryzyka, oprócz wpisu w ewidencji naruszeń, wymaga od 

administratora powzięcia odpowiednich działań, zarówno wobec organu 

nadzorczego (zgłoszenie naruszenia ochrony danych), jak i osób, których 

dane dotyczą. RODO wprowadza obowiązek niezwłocznego zawiadomie-

nia podmiotu danych przez administratora, chyba że ten podjął działania 

prewencyjne przed zaistnieniem naruszenia albo działania zaradcze po jego 

wystąpieniu (art. 34 ust. 3 RODO). Niezależnie od poziomu ryzyka, admini-

strator zobowiązany jest do wprowadzenia środków zaradczych mających 

na celu zminimalizowanie ryzyka i zabezpieczenia danych osobowych.
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Działając na podstawie art. 58 ust. 2 RODO – organ nadzorczy (w Polsce 

PUODO) uzyskuje następujące uprawnienia:

 · „wydawanie ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzające-

mu, dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządze-

nia poprzez planowane operacje przetwarzania; 

 · udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez opera-

cje przetwarzania; 

 · nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia 

żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących 

jej na mocy niniejszego rozporządzenia; 

 · nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dosto-

sowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, 

a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu; 

 · nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, 

o naruszeniu ochrony danych; 

 · wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, 

w tym zakazu przetwarzania; 

 · nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych 

lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 po-

wiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono; 

 · cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnię-

cia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43, lub nakazanie podmiotowi 

certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione 

lub przestały być spełniane; 

 · zastosowanie, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w niniejszym 

ustępie, administracyjnej kary pieniężnej na mocy art. 83, zależnie od oko-

liczności konkretnej sprawy; 

 · nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trze-

cim lub do organizacji międzynarodowej” [Rozporządzenie PE i Rady Euro-

py 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
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Naruszając ochronę danych osobowych, organ nadzorczy ustanawia ro-

dzaj i/lub ewentualną wysokość kary z uwagi między innymi na wagę umyśl-

nego lub nieumyślnego charakteru naruszenia oraz na fakt działań podjętych 

w celu zminimalizowania szkody. Ustawodawca przewidział dwa rodzaje kar: 

 · niższą – administracyjna kara pieniężna do 10 mln euro, a w przypadku 

przedsiębiorstw do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z po-

przedniego roku obrotowego;

 · wyższą – administracyjna kara pieniężna do 20 mln euro, a w przypad-

ku przedsiębiorstw do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z po-

przedniego roku obrotowego.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych a wymagania IODO narzucone przez 
rozporządzenie

Wszelkie kwestie dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IODO 

(ang. Data Protection Officers – DPO) w rozporządzeniu RODO, opisuje sekcja 

4 tego Rozporządzenia (art. 37, 38 oraz 39). W artykule 37 ustawodawca okre-

ślił, jak i kiedy wyznaczamy inspektora. Należy pamiętać, iż IODO wyznacza 

administrator oraz podmiot przetwarzający. Inspektor ochrony danych oso-

bowych musi być wyznaczony, gdy:

 · przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów 

w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; 

 · główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega 

na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub 

cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, któ-

rych dane dotyczą, na dużą skalę; 

 · główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega 

na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz danych osobowych dotyczących wyroków 

skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 [https://uodo.gov.pl/].
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Rysunek 1. Kiedy musimy powołać IODO 
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Twoja działalność polega na operacjach 
przetwarzania, które ze względu na swój 

charakter, zakres lub cele wymagają 
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monitorowanie osób, których dane 
dotyczą, na dużą skalę  

Twoja główna działalność polega na 
przetwarzaniu na dużą skalę 

szczególnych kategorii danych 
osobowych, o których mowa w art. 9 

ust. 1, RODO oraz danych osobowych  
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naruszeń prawa, o czym mowa w art.10 
RODO.
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Źródło: [www.uodo.gov.pl].

Każdy inspektor ochrony danych osobowych powinien posiadać:

 · fachową wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie 

danych osobowych;

 · fachową wiedzę z zakresu praktyk w dziedzinie ochrony danych osobo-

wych;

 · dogłębną znajomością przepisów RODO;

 · wiedzę biznesową i sektorową dotyczącą działalności administratora;

 · odpowiednią wiedzę na temat procesów przetwarzania danych, systemów 

informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora, a także 

jego potrzeb w zakresie ochrony danych.

W przypadku organów i podmiotów publicznych IOD powinien również wy-

kazywać się znajomością procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki.

W odniesieniu do wypełnienia zadań IOD Grupa Robocza wskazała, że prio-

rytetem DPO powinno być zapewnienie przestrzegania Rozporządzenia. Inspek-

tor ma zatem odgrywać kluczową rolę w zakresie wspierania „kultury ochrony 
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danych” oraz pomagać w implementacji niezbędnych elementów RODO tj.:

 · zasady przetwarzania danych osobowych;

 · prawa osób, których dane dotyczą;

 · ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

 · prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

 · wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

 · zgłaszania naruszeń” [https://uodo.gov.pl/].

Przykład wprowadzania RODO w biurze 
rachunkowym

Będąc właścicielem biura rachunkowego, stajemy się administratorem da-

nych osobowych naszych pracowników, kontrahentów, klientów. Dlatego 

ważne jest odpowiednie przygotowanie biura rachunkowego do przestrzega-

nia zapisów RODO. Należy rozpocząć od:

 · ustalenia miejsca przechowywania danych osobowych – warto ustalić, 

gdzie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe;

 · opracowania polityki bezpieczeństwa danych – trzeba zinwentaryzować 

procesy, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych oraz zaso-

bów biorących w tym udział, a na tej podstawie oszacować ryzyko narusze-

nia praw i wolności osób fizycznych; 

 · przygotowania dokumentu, który spełni wymagania dotyczące obowiązku 

informacyjnego. 

W takim dokumencie należy:

 · określić administratora danych osobowych;

 · podać dane inspektora (wydaje się, że małe i średnie biura rachunkowe nie 

muszą wyznaczać IODO);

 · określić, jakie dane przetwarzamy – wskazać cel przetwarzania oraz pod-

stawę prawną;

 · poinformować podmiot danych o prawach, które mu przysługują;

 · określić okres przechowywania danych osobowych; 
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 · poinformować o obowiązujących prawach osoby, których dane dotyczą;

 · przygotować rejestr przetwarzania danych;

 · podpisać stosowne oświadczenia z pracownikami, którzy mają bezpośred-

ni dostęp do danych. 

Przykłady umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych można 

znaleźć w zasobach internetowych. 

Ochrona danych osobowych w badaniach 

W sierpniu 2018 r. firma IAB Polska przeprowadziła badanie „RODO w opinii 

Internautów” [Raport …]. Wzięło w nim udział niemal 95% polskich internau-

tów. Znaczna większość respondentów słyszała o Rozporządzeniu, z czego 

jedynie 13% badanych nie wie, o co w nim dokładnie chodzi. Zapytano rów-

nież o komunikaty informujące o RODO, które pojawiają się na stronach in-

ternetowych. Znaczna większość przyznała, iż czytała przynajmniej jeden 

taki komunikat – 44%, podczas gdy 33% nie zaznajomiła się z nim [Raport …]. 

Nieznaczna natomiast część badanych – 37% zadeklarowała, że potrzebne 

są tego typu komunikaty, 33% zdecydowanie jest przeciwnego zdania, a 34% 

stwierdziło, że wyskakujące dodatkowe okienka są utrudnieniem w codzien-

nym korzystaniu z Internetu [Raport …]. Wyniki badań potwierdzają, iż inter-

nauci wiedzą jak ważne jest Rozporządzenie i do pewnego stopnia rozumieją 

konieczność informowania ich o nim. 

Pozostawienie internautom wyboru co do wyrażania zgody na przetwa-

rzanie ich danych osobowych, było dobrym posunięciem, ponieważ ponad 

połowa z nich (51%) zadeklarowała, że lubi mieć wybór w podejmowaniu de-

cyzji. Nasuwa się jednak pytanie: czy pojawiające się komunikaty zwiększają 

świadomość internautów z zakresu ochrony danych osobowych, bo 41% re-

spondentów jest odmiennego zdania. 

Badanie wykazało również, że tylko 33% ankietowanych zadeklarowało, 

że dzięki Rozporządzeniu ich dane mogą być lepiej chronione, a 34% z nich 

było odmiennego zdania lub też nie przyjęli żadnego stanowiska na ten temat 

,
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[Raport…]. Zbadano również odsetek respondentów korzystających z prawa 

do ingerencji we własne dane osobowe. 67% badanych zadeklarowało, że nie 

podejmowało żadnych działań, a najwięcej (19%) respondentów skorzystało 

z prawa do sprzeciwu wobec profilowania. 

Podsumowanie

Ochrona danych osobowych jest niezbędna. Unijne Rozporządzenie Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-

wy 95/46/WE, skutkuje zwiększeniem naszego bezpieczeństwa. Warto jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że często nieodpowiedzialne działania ludzi powodują 

niewłaściwą ochronę naszych danych. Zatem zwracajmy uwagę, komu je po-

wierzamy.
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Społeczna Akademia Nauk

Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Zarządzanie ryzykiem 
podatkowym

Wstęp

Każdy podmiot działający na rynku musi dostosować się do istniejącego pra-

wa podatkowego. Nie jest ono klarowne i jednoznaczne, natomiast organy 

skarbowe oczekują, że podatnik będzie je właściwie interpretował. Częste 

zmiany legislacyjne powodują, że przedsiębiorcy muszą nauczyć się popraw-

nie zarządzać ryzykiem podatkowym. Przyjęcie odpowiedniej strategii pozwa-

la na efektywne i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Polityka podatkowa powinna wynikać z ogólnej strategii firmy. Wiąże się 

to z wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania, po wcześniej prze-

prowadzonym rachunku ekonomicznym. Wybierając formę opodatkowania, 

kształtuje się poziom wydatków administracyjnych i zarządczych. Dla przed-

siębiorstwa optymalna jest strategia, która pozwala na minimalizację wydat-

ków podatkowych, a co za tym idzie, zwiększanie zysków [Mikrut 2009, s. 226].

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie konieczności wprowa-

dzenia w jednostkach gospodarczych funkcji zarządzania ryzykiem podatko-

wym oraz przedstawienie wynikających z tego korzyści. W opracowaniu wy-

korzystano analizę literatury oraz badań w statystykach publicznych.
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Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem 
podatkowym

Każde przedsiębiorstwo, funkcjonując w otoczeniu, narażone jest na różno-

rakie ryzyka. Z uwagi na horyzont czasu, możliwe jest wyodrębnienie ryzyka 

operacyjnego oraz strategicznego. Dotyczy ono krótkookresowej lub długo-

okresowej działalności podmiotu.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest ważne z powodu ciągle zmienia-

jących się przepisów podatkowych. Polega ono na zbadaniu i zrozumieniu 

najbardziej elementarnych zagrożeń, a także ich współzależności. W związku 

z tym, należy podejmować działania redukujące je oraz zaprojektować odpo-

wiedni system kontrolujący procesy funkcjonowania. Przez ryzyko rozumie 

się możliwość wystąpienia straty, która wyniknęła z niedostosowania lub 

zawodności wewnętrznych procedur, osób, systemów informatycznych czy 

zdarzeń zewnętrznych. Postępowanie to polega na łączeniu prewencji (świa-

dome zabezpieczanie przed wystąpieniem go, możliwe tylko dzięki znajomo-

ści istoty przyczyn) i przeprowadzaniu tzw. terapii (umiejętności umożliwiają-

ce kontynuację działania) [Zawiła-Niedźwiecki 2013, s. 18].

„Zarządzanie podatkami oznacza zarówno planowanie obciążeń podatko-

wych w całym cyklu życia jednostki gospodarczej, jak i optymalizację podatko-

wą. To podjęcie takich działań, które mają na celu nie tylko zminimalizowanie 

obciążeń podatkowych, ale także ograniczenie ryzyka podatkowego. Działania 

te powinny być świadomym oraz zgodnym z prawem postępowaniem przed-

siębiorcy” [Klamut 2014, ss. 129–146]. Dlatego celem zarządzania podatkami 

powinno być szukanie rozwiązań minimalizacji obciążeń podatkowych oraz 

eliminacja bądź ograniczenie ryzyka podatkowego. Ponadto jest to: „okre-

ślenie zagrożeń działalności gospodarczej związanych z opodatkowaniem 

poprzez analizę wszystkich obciążeń działalności gospodarczej, w tym szcze-

gólnie podatkowych oraz otoczenia podatkowego” [Klamut 2014, ss. 129–146].

Jednostki gospodarcze, zarządzając podatkami, muszą mieć opracowane 

odpowiednie strategie fiskalne, które pozwolą im na optymalizację opodat-
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kowania i minimalizację ryzyka związanego z podatkami obciążającymi ich 

działalność. Mogą wykorzystywać także inne rozwiązania (formy organizacyj-

no-prawne, raje podatkowe, preferencje podatkowe, odpowiednie zarządza-

nie kosztami czy dochodami), wspomagające jednostki przez minimalizację 

obciążeń podatkowych. Przykłady takich strategii przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Strategie podatkowe

Rodzaj strategii podat-

kowej
Cel podjętego działania

Strategia kosztowa
Zawyżanie kosztów uzyskania przychodów dla minimali-

zacji dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Strategia dochodowa
Sterowanie dochodem w celu minimalizacji obciążenia 

podatkowego.

Strategie preferencji 

i zwolnień podatkowych
Wykorzystanie ulg i preferencji podatkowych.

Strategie krajowe/zagra-

niczne

Wykorzystanie ulg i preferencji w poszukiwaniu lokalizacji 

firmy, najczęściej w celu unikania podwójnego opodatko-

wania, wykorzystanie umów międzynarodowych.

Strategia osobowości 

prawnej/wyboru formy 

opodatkowania

Wykorzystanie różnic w zasadach opodatkowania PIT 

i CIT.

Strategia osobowości 

prawnej
Tworzenie podatkowych grup kapitałowych.

Strategia zmiany przed-

miotu/struktury działal-

ności

Wykorzystanie przedmiotu działalności gospodarczej 

w celu otrzymania preferencji.

Strategie polityczne/sce-

nariuszowe

Oddziaływanie na sfery polityczne i decydentów w spra-

wach konstrukcji podatków.

Strategia w podatkach 

bezpośrednich

Wykorzystanie metody kasowej w VAT, rozliczeń kwartal-

nych w celu odroczenia obowiązku podatkowego.

Źródło: [Walicka 2012].

Ryzyko podatkowe to każde zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może 

mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polity-

ki podatkowej. Kształtują je czynniki tradycyjne oraz „nowe” [Szlęzak-Matu-
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sewicz 2008, s. 48]. Zarządzanie nim pozwala zabezpieczyć pozycję fiskalną 

przedsiębiorstwa, wzrost jego wartości i konkurencyjność. 

Poprzez zarządzanie ryzykiem podatkowym, rozumie się podejmowanie 

wielu działań, które mają na celu: określenie, ocenę oraz kierowanie (stero-

wanie) nim, a także kontrolę podjętych działań. Ich brak, może spowodować 

skutki prawne oraz biznesowe. Te pierwsze to przede wszystkim powstanie 

zaległości płatniczych (odsetki karne, utrata przywilejów podatkowych, sank-

cje), ale także naruszenie wymogów sprawozdawczości finansowej. Natomiast 

skutki biznesowe, to obniżona opłacalność transakcji lub działalności, ryzyko 

zachwiania płynności finansowej firmy czy pogorszenie jej wizerunku. Dodat-

kowo występują tu także skutki związane ze skróceniem okresu lub zmniej-

szeniem wysokości udzielonego kredytu, bądź też pogorszenie ratingu ban-

kowego przedsiębiorcy. Natomiast odpowiednie zarządzanie ryzykiem może 

pomóc w minimalizacji popełnianych błędów w zakresie sprawozdawczości 

podatkowej, optymalizacji obciążeń podatkowych oraz zapewnieniu efektyw-

nej kontroli i nadzoru, z punktu widzenia zarządu oraz wspólników. 

Aby dobrze zarządzać ryzykiem podatkowym, należy m.in. korzystać z 

tzw. wiążących interpretacji prawa podatkowego, regularnie szkolić personel 

odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe, podzielić obowiązki pomiędzy po-

szczególnych pracowników, a także określić zasady kontroli i nadzoru. 

Ryzyko podatkowe 

Etymologia słowa „ryzyko” wywodzi się ze starożytności. Pierwotna interpre-

tacja oznaczała wyrwany korzeń, oderwany od stałego lądu kamień. Do języka 

angielskiego wyraz został zapożyczony z języka francuskiego „risque”, które 

oznaczało trudności do pokonania i miało negatywny wydźwięk. Od XVI wie-

ku zaczęło nabierać pozytywnego znaczenia, w sensie „odwagi, przystąpienia 

do interesu i dążenia do pomyślnego wyniku ekonomicznego”. Nowożytna 

idea „ryzyka” zapoczątkowana została przez indoarabski system liczbowy, 

który stworzył możliwości pomiaru stopnia ryzyka” [Hebelman 2014, s. 38].
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Ryzyko podatkowe to brak pewności co do bieżących lub przyszłych 

konsekwencji zrealizowanych operacji gospodarczych. Wynika z działań po-

dejmowanych przez przedsiębiorstwo w otoczeniu podatkowym. Może być 

także wynikiem zaniechań w sferze regulacji prawnych i decyzji podmiotu. 

Ponadto ryzykiem podatkowym jest każde zdarzenie, którego wystąpienie 

lub brak, może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych 

w ramach polityki podatkowej podatnika [Szlęzak-Matusewicz 2008, s. 48]. 

To również niebezpieczeństwo omyłkowego zaniżenia zobowiązania podat-

kowego, a następnie konieczność zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych 

w polskim kodeksie karnym skarbowym [https://atwdb.pl].

Rysunek 1. Determinanty ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe

Ryzyko konstrukcji
podatku

Ryzyko 
makroekonomiczne

Ryzyko przedsiębiorcy/podatnika
(zmiana kwot płaconych podatków, wybór formy 

opodatkowania)

Aspekt formalny
(procedury podatkowe)

Ryzyko wymiaru 
podatku

Aspekt materialny
(przepisy materialnego prawa 

podatkowego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Biernacki 2005, s. 78].

Ryzyko podatkowe ma dwa główne źródła: zewnętrzne oraz wewnętrz-

ne. Czynniki zewnętrzne to takie, które tkwią w makrootoczeniu podatnika, 

a więc nie ma on na nie wpływu. Należą do nich: 
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 · podejście fiskalne organów skarbowych,

 · niestabilne prawo podatkowe,

 · zmiany w otoczeniu prawnym,

 · zmieniające się interpretacje prawa podatkowego (w tym orzeczenia są-

dów administracyjnych),

 · zmienne uwarunkowania rynkowe.

Natomiast czynniki wewnętrzne to takie, które wywodzą się z mikrooto-

czenia podatnika, albo są z nim związane. Można tu wyróżnić:

 · brak jasnych i skutecznych wewnętrznych procedur podatkowych,

 · niewystarczającą wiedzę działów finansowo-księgowych, w których praca 

ma przełożenie na rozliczenia podatkowe,

 · brak zaangażowania komórki odpowiedzialnej za podatki w przygotowanie 

transakcji,

 · niewłaściwy podział obowiązków pracowniczych,

 · brak skutecznej komunikacji i przekazywania niezbędnych informacji po-

między działami w firmach oraz jasnych i skutecznych wewnętrznych pro-

cedur dotyczących zagadnień podatkowych,

 · niewykorzystany potencjał systemów informatycznych,

 · błędy w systemach informatycznych [http://www.radapodatkowa.pl/

upload/,dostęp: 19.03.2019]. 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Coraz większa złożoność otoczenia społeczno-gospodarczego przedsię-

biorstw i konsumentów implikuje konieczność dostosowania do zmieniającej 

się rzeczywistości systemu podatkowego. Istnienie ryzyka, rozumianego jako 

potencjalna możliwość poniesienia w przyszłości wydatków (perspektywa 

podatnika) lub braku założonych wpływów budżetowych (perspektywa be-

neficjenta wpływów podatkowych), zyskuje na znaczeniu [Biernacki 2017]. 

Poprzez zarządzanie ryzykiem podatkowym rozumie się podejmowanie 

wielu działań, które mają przede wszystkim na celu:
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 · identyfikację ryzyka podatkowego,

 · ocenę ryzyka podatkowego,

 · kierowanie ryzykiem podatkowym,

 · kontrolę podjętych działań.

Zarządzanie zewnętrzne ryzykiem podatkowym obejmuje takie czynniki, 

na które podatnik nie ma wpływu. Są to między innymi niestabilne prawo po-

datkowe, zmiany interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów i fiskalizm 

organów skarbowych. Zarządzanie wewnętrzne obejmuje trzy obszary: czyn-

nik ludzki, procedury wewnętrzne oraz systemy informatyczne. Czynnik ludz-

ki to najważniejszy element w zarządzaniu ryzykiem. Jest on rozumiany jako 

zarządzanie zasobami ludzkimi zaangażowanymi w rozliczenia podatkowe, 

a dokładniej zarządzanie ich wiedzą. Obejmuje wyznaczenie zakresu obowiąz-

ków i odpowiedzialności osób zatrudnionych na stanowiskach. Ponadto jest 

to również dobór personelu odpowiedzialnego za rozliczenia podatkowe oraz 

dalsze (cykliczne) szkolenia z tego zakresu. Stawka podatku jaka będzie sto-

sowana, często zależy od zapisów zastosowanej umowy [Nadolska 2012, s. 2].

Zarządzanie procedurami wewnętrznymi obejmuje opracowanie, wdroże-

nie takich działań, które zapewniają sprawny przepływ informacji pomiędzy ko-

mórkami przedsiębiorstwa. Dlatego jego celem jest przestrzeganie wymogów 

prawa oraz minimalizacja ryzyka podatkowego. Obejmuje ono także kontrolę 

podejmowanych decyzji, mających wpływ na wymiar podatkowy. Aby zapew-

nić skuteczność zarządzania procedurami wewnętrznymi należy pamiętać 

o trzech jego filarach, które stanowią: kompletność, aktualizacja i komunikacja. 

Zarządzanie systemami informatycznymi obejmuje ich wykorzystywanie, 

a także zapewnienie spójności pomiędzy nimi a obiegiem informacji w jed-

nostce. Powinien on zakładać minimalny zakres ręcznego wprowadzania da-

nych, dzięki czemu ryzyko powstawania błędów w trakcie wykonywania 

operacji księgowych będzie niewielkie. Niezwykle istotny jest fakt, że można 

wielokrotnie wykorzystać przetworzone dane, a nawet uzyskane wyniki. Na-

biera to coraz większego znaczenia, ze względu na wymogi dokumentacyjno-

-ewidencyjne, nakładane przez przepisy podatkowe [Nadolska 2012, s. 2].
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Przedsiębiorstwo nie ma znaczącego wpływu na sterowanie ryzykiem 

tkwiącym w swoim makrootoczeniu, ale powinno ograniczać wewnętrz-

ne jego źródła. Kwestia ta jest niezwykle istotna nie tylko dlatego, że brak 

działań minimalizujących ma określone skutki prawne (np. powstawanie za-

ległości podatkowych lub odpowiedzialności karno-skarbowej podatnika), 

ale również dlatego, że brak zarządzania nim, może mieć wpływ na działal-

ność podatnika (np. obniżenie konkurencyjności oferowanych produktów, 

opłacalności działalności, zachwianie płynności finansowej czy pogorszenie 

ogólnego wizerunku podmiotu). Wszystko to sprawia, że aktywne zarzą-

dzanie ryzykiem podatkowym ma ogromne znaczenie, zarówno w aspekcie 

prawnym, jak i ogólnobiznesowym. Dlatego ważna jest odpowiednio wy-

kształcona, kompetentna kadra, a także wewnętrzne procedury usprawnia-

jące proces zarządzania ryzykiem. 

Polskie prawo podatkowe jest tak skonstruowane, że obywatel nie zawsze 

rozumie przepisy regulujące je, a jeśli już, to niejednoznaczna ich interpretacja 

sprawia, że są nieprawidłowo stosowane [Szlęzak-Matusewicz 2008, ss. 48–49].

Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem 
podatkowym

Każde zarządzanie powinno być nakierowane na osiąganie w organizacji pożą-

danych, maksymalnych efektów. W rezultacie, właściwe zawiadywanie ryzy-

kiem podatkowym, ma za zadanie przysporzenie wymiernych korzyści przed-

siębiorstwu w postaci:

 · ograniczenia obszarów ryzyka podatkowego, 

 · zabezpieczenia pozycji podatkowej jednostki,

 · możliwości weryfikacji oraz kształtowania wewnętrznych procedur i pro-

cesów, a ponadto wdrażania rozwiązań podatkowych,

 · kształtowania konkurencyjności i wzrostu wartości jednostki,

 · ograniczenia odpowiedzialności karno-skarbowej osób związanych ze 

sprawami gospodarczymi podmiotu, 
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 · minimalizacji ryzyka odpowiedzialności z ustawy o odpowiedzialności kar-

nej podmiotów zbiorowych,

 · korzyści prawnych,

 · zgodności podejmowanych decyzji z przepisami prawa podatkowego,

 · zmniejszenia ryzyka popełnianych błędów w zakresie sprawozdawczości 

podatkowej,

 · optymalizacji obciążeń podatkowych,

 · odkrywania nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych.

Skutki wynikające z braku lub złego zarządzania 
ryzykiem podatkowym 

Prowadząc działalność gospodarczą, należy zwrócić uwagę na fakt, że 

w skutek wielu czynników, np. mylnej interpretacji przepisów, tzw. luki 

prawnej czy niekompetencji urzędniczej, można w niezamierzony sposób 

stworzyć zaległość podatkową. 

Skutki braku lub nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem można podzielić na 

kilka kategorii, w tym między innymi skutki prawne, biznesowe oraz pozostałe. 

Skutki prawne, to np.: odpowiedzialność karnoskarbowa, powstanie zaległości 

podatkowych, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, naruszenie wymogów 

sprawozdawczości finansowej, zwiększenie obciążeń podatkowych. Biznesowe, to 

m.in.: obniżona opłacalność działalności lub transakcji, ryzyko zachwiania płyn-

ności finansowej firmy, obniżona konkurencyjność oferowanych produktów, po-

gorszenie wizerunku firmy, zmniejszenie wysokości lub skrócenie okresu kredytu 

kupieckiego [http://www.radapodatkowa.pl/upload/, dostęp: 25.03.2019].

Niestety, to nie jedyne problemy braku lub złego zarządzania ryzykiem po-

datkowym. Doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że taka sytuacja może 

doprowadzić nawet do bankructwa. 

SAN
Notatka
wskutek razem
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Elementy zarządzania ryzykiem podatkowym

Proces zarządzania omawianym ryzykiem jest skomplikowany. Obejmuje sze-

reg działań, które mają na celu rozpoznanie zjawiska i kierowanie nim. Należy 

określić cele i priorytety polityki podatkowej przedsiębiorstwa, a mogą być 

one bardzo różne. Jednym z przykładów takiego celu, może być ograniczenie 

ryzyka kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego, powstania zaległości 

podatkowych, minimalizacja obciążeń podatkowych lub zmniejszenie zagro-

żenia utraty reputacji. Zarządzający powinni określić w strategii podatkowej, 

jaki poziom ryzyka jest dla nich dopuszczalny, a więc jakie koszty są w stanie 

ponieść na gwarancję bezpieczeństwa podatkowego. 

Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie, powinno wdrożyć się procedury 

w zakresie dokumentowania i komunikacji wewnętrznej, a przede wszystkim 

odpowiedni system informatyczny. Czynności wewnętrzne dla każdego działa-

nia zdefiniowanego w procesie określają, co należy zrobić, kiedy i w jaki sposób 

[Nadolska 2012, s. 9]. Pomocne może okazać się stworzenie map ryzykowności 

podatkowej, pozwalających na określenie jej potencjalnych obszarów. Na ich 

podstawie można opracować mapę procesów, która przedstawi, jakie działania 

powinny być podjęte, aby zminimalizować niebezpieczeństwo w trakcie po-

dejmowania działań. 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym ma być wdrożony 

system zarządzania takim ryzykiem, powinna być dostosowana do strategii 

podatkowej w taki sposób, aby każde stanowisko pracy miało określoną funk-

cję podatkową, zakres obowiązków oraz stopień odpowiedzialności w zakre-

sie omawianych rozliczeń. Powyższy aspekt dotyczy stanowisk związanych 

z działem podatkowym i księgowym, a ponadto również z czynnościami pro-

dukcyjnymi, marketingowymi i logistycznymi. Przykładem takiej metodyki 

jest np. nałożenie na pracownika działu produkcyjnego obowiązku opisywania 

faktur zewnętrznych, a nawet określania stawek amortyzacyjnych zakupio-

nego majątku trwałego. Zatem proces określania zakresu obowiązków oraz 

odpowiedzialności osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, po-
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winien polegać na opracowaniu funkcji podatkowych, zarówno w działach zaj-

mujących się rozliczeniami podatkowymi, jak i w tych, które nie są związane 

bezpośrednio z podatkami i księgowością [Szlęzak-Matusewicz 2008, s. 56]. 

Niezwykle istotne są odpowiednie kompetencje pracowników, gwaran-

tujące właściwy dobór personelu. Przedsiębiorstwo powinno również moni-

torować zmiany w przepisach oraz praktyki organów podatkowych [https://

www2.deloitte.com/pl/].

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy zarządzania ryzykiem po-

datkowym (rysunek 2). Niektóre z nich są niezbędne, inne zaś znacznie uła-

twiają zarządzanie nim.

Rysunek 2. Elementy zarządzania ryzykiem podatkowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://centrumprawa.eu/wp-content/uploads/blogg.jpg].
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Elementy zarządzania ryzykiem podatkowym

Każda operacja księgowa może spowodować wejście w spór z organami po-

datkowymi. Zrobienie błędu z reguły nie musi być umyślne. Podatnicy jed-

nak w starciu z organami podatkowymi, są na straconej pozycji. Na wykresie 

poniżej, przedstawiono odsetek wygranych spraw sądowych i skutecz-

ność podatników w starciu z fiskusem. Obejmują one dane sprzed kilku lat, 

jednak odzwierciedlają realia.

Wykres 1. Odsetek wygranych spraw sądowych i skuteczności podatników i fiskusa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [http://www.radapodatkowa.pl/, dostęp: 12.03.2019]. 

Zauważyć można, że podatnicy nie wykazują zbyt dużej skuteczności do-

chodzenia swoich praw, chociaż mają rację w 54% sporów dotyczących inter-

pretacji. Biorąc pod uwagę problematykę rozstrzygania spraw przez sądy, to 

pojawia się istotna różnica na niekorzyść tych pierwszych. Fiskus wygrywa 

ponad dwa razy częściej (organy skarbowe około 70% spraw sądowych, a po-

datnicy tylko 30%). Natomiast sprawność skarbówki w przypadku ulg w spła-

cie zobowiązań podatkowych (umorzenie, odroczenie płatności, rozłożenie 

należności na raty) wynosi niemal 80%. Sukces organów skarbowych odno-

śnie VAT, PIT, CIT czy podatku akcyzowego wynosi 70%. 

SAN
Notatka
Tu miało być zdanie: Proces zarządzania omawianym ryzykiem jest skomplikowany.
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Analizując praktyki przedsiębiorstw lub osób działających nielegalnie, 

można wyodrębnić obszary szczególnie narażone na ryzyko podatkowe. 

Należą do nich:

 · nieodpłatne świadczenia,

 · faktury od podmiotów nieistniejących,

 · faktury nieodzwierciedlające rzeczywiście wykonanych usług,

 · ceny transferowe.

Wprowadzenie zarządzania ryzykiem 
podatkowym 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie powinno 

obejmować następujące elementy:

 · ocena ryzyka prawno-podatkowego,

 · analiza istniejącej już struktury funkcji podatkowych,

 · definiowanie możliwych problemów,

 · modelowanie rozwiązań,

 · weryfikacja bieżących procedur naliczania podatków i podatkowego ujęcia 

poszczególnych operacji księgowych.

Będzie ono efektywne wtedy, gdy kierownictwo uświadomi sobie jego 

znaczenie. Zespół do spraw zarządzania ryzykiem, odpowiada za promowa-

nie odpowiednich inicjatyw związanych z nim, informowanie o zagadnieniach 

dotyczących zarządzania, a przede wszystkim sporządzenie sprawozdań z po-

dejmowanych inicjatyw. 

Efektem powyższych działań będzie rejestr ryzyka, który powinien zawie-

rać następujące elementy:

 · liczbę porządkową,

 · opis ryzyka,

 · prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,

 · możliwe skutki,

 · metody przeciwdziałania ryzyku,
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 · spodziewany czas ryzyka.

Kolejnym krokiem powinna być analiza ryzyka podatkowego. Ten etap 

mógłby uwzględniać współpracę pomiędzy kierownikiem jednostki a me-

nedżerami poszczególnych działów. Następnym elementem, powinno być 

stworzenie dokumentu, zawierającego podstawowe pojęcia dotyczące 

ryzyka: jego cele, analizę i ocenę, a także proces zarządzania nim, struk-

turę oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Proces aktualizo-

wania zestawienia rodzajów ryzyka, a także metody przeciwdziałania 

mu, należałoby wykonywać co roku, a następnie przekazywać kierowni-

kowi jednostki. Taka analiza pozwoliłaby przełożonym na podjęcie decy-

zji zmniejszających ryzyko podatkowe. Istotne jest także, aby w proces 

zarządzania były zaangażowane wszystkie osoby, na każdym poziomie 

struktury [Kłopotek 2009, ss. 38–41]. 

Małe przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości stosowania pro-

cedur zarządzania ryzykiem z uwagi na ich niskie zasoby finansowe. Kosz-

towne procesy nadzorowania omawianego zjawiska nie są realizowane, ale 

mogą częściowo wykorzystywać np. outsourcing finansowo-księgowy czy 

doradztwo podatkowe. Kompleksowe zarządzanie ryzykiem możliwe jest 

tylko w większych jednostkach, posiadających odpowiednią kadrę i zasoby 

na wprowadzenie sprawnych systemów zarządzania ryzykiem.

Zakończenie

Proces zarządzania ryzykiem podatkowym jest skomplikowany i długotrwały. 

Nie można go zrealizować w ciągu miesiąca, czy nawet roku. Przedsiębior-

cy powinni korzystać z wszelkich możliwych instrumentów, aby zminimali-

zować czynniki je powodujące. Konsekwencje braku zarządzania nim, mogą 

mieć charakter finansowy (odsetki karne, karne stawki podatku, utrata prawa 

do ulg,), biznesowy (utrata reputacji, obniżona konkurencyjność produktów, 

nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych,) i karny (odpowiedzialność 

karna spółki, odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu).

,
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Zarządzanie ryzykiem podatkowym sprowadza się do odpowiedniego dobo-

ru kadry, ciągłego jej szkolenia, a ponadto zaangażowania wszystkich pracow-

ników. Jest istotne i potrzebne w każdym, nawet najmniejszym przedsiębior-

stwie. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie to nie wyeliminuje całkowicie 

ryzyka podatkowego, a jedynie wpłynie na minimalizację jego skutków. 
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Zarządzanie – Turystka i Rekreacja

Zastosowanie product placement 
w filmie i kulturze masowej 

Wstęp

Konkurencyjność rynkowa wymaga od przedsiębiorstw szczególnej uwagi 

w zakresie promowania własnych produktów. Firmy, aby utrzymać się na ryn-

ku, muszą maksymalnie podnosić wyniki sprzedaży, gdyż tylko odpowiednie 

przychody gwarantują pokrycie kosztów wytwarzania oraz uzyskanie zysków, 

które w kolejnych latach posłużą rozwojowi i podniesieniu jej wartości. Problem 

ten dotyczy także rozpoznawalności marki. Jeśli produkt nie jest zauważalny 

na rynku, w mediach, to bywa traktowany jako nieistniejący. Ciągłe poszukiwa-

nie sposobów ukierunkowania na potencjalnego odbiorcę, przyciągnięcia jego 

uwagi, powoduje wzrost kosztów, i nie zawsze odpowiednio wysoką sprzedaż. 

W dobie gospodarki konkurencyjnej, marketingowcy tworzą coraz skutecz-

niejsze narzędzia promowania dóbr i usług, a jednym z nich jest product pla-

cement. Jego istota polega na lokowaniu (umieszczeniu) towaru w mediach. 

Zjawisko to jest kojarzone z informacjami pojawiającymi się w trakcie emisji fil-

mów, programów telewizyjnych, audycji radiowych, a także w reklamie książek, 

gier komputerowych czy redagowaniu blogów. Prezentacja takiego produktu 

powinna być subtelna, aby zaakcentować jego naturalny charakter. 
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Coraz więcej osób przestaje się jednak interesować blokami reklamowy-

mi, co powoduje spadek ich oglądalności, bo widz woli w tym czasie wyjść 

do kuchni lub zmienić kanał telewizyjny. Pojawiły się określenia powsta-

łych zjawisk: zapping i zipping. Pierwszy dotyczy zmiany kanału w trakcie 

trwania reklam, natomiast drugi, szybkiego ich przewijania w nagrywanych 

filmach [Czarnecki 2003, s. 46].

Istotą lokowania jest przedstawienie towaru, usługi lub znaku towaro-

wego tak, aby stanowił element audycji. Reklama musi być zauważalna dla 

odbiorcy, np. linie lotnicze z których korzysta bohater filmu lub serialu, po-

jawiają się w trakcie trwania programu, ale nie stanowią elementu akcji. In-

formacja o produkcie może być przekazana w trakcie rozmowy bohaterów 

czy okazjonalnym prezentowaniu produktu w poszczególnych scenach, po-

przez pokazanie go w tle oraz zachęceniu aktorów, aby korzystali z niego 

poza planem [Czarnecki 2003, s. 23].

Nie każde lokowanie produktu jest celowym zabiegiem. Product placement, 

według poniżej przedstawionych definicji występuje wtedy, gdy dany wytwór 

użyty został w nośnikach drukowanych i wizualnych oraz jest opłacony przez 

producenta. Niestety, nie w każdym przypadku jest to możliwe do sprawdzenia. 

Celem opracowania jest analiza stosowania lokowania produktu i próba 

odpowiedzi na pytanie, czy zastosowany w mediach przyniesie efektywność. 

Do zgłębienia zagadnienia wykorzystano analizę teorii naukowych, a także 

przykłady stosowania w praktyce takiego typu lokowania produktu. 

Definicja product placement

Babin i Carder uważają, że product placement jest prezentacją werbalną lub 

wizualną produktów markowych przez bohaterów filmowych, stanowiącą 

integralną część scenariusza. Stosowane są jako produkty markowe – props 

albo też jako element scenerii [1996, s. 33]. Działania te powinny być inten-

cjonalne, a także kompleksowo przekazywać informacje o marce. Specjaliści 

podkreślają, iż kluczowym elementem jest wynagrodzenie za przekaz, i w tym 
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objawia się wspomniana wcześniej intencjonalność. Inne definicje powstałe 

na przestrzeni kilkunastu lat zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Definicje lokowania produktu

Rok Autor Definicja

1994 S.K. Balasubramanian Płatna informacja produktowa, której celem jest 

wpływ na widzów kina (telewizji) w sposób zaplano-

wany, nienarzucający markowego produktu w filmie 

czy programie telewizyjnym.

2003 A. Czarnecki Sposób promocji polegający na umieszczaniu na za-

sadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, pro-

gramie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowi-

zualnym lub drukowanym, informacji o produkcie lub 

sytuacji, prezentującej określony wzór zachowań.

2010 Dyrektywa Parla-

mentu Europejskie-

go i Rady 2010/13/

UE z dnia 10 marca 

2010 r.

Wszelkie formy handlowego przekazu audiowizualne-

go polegającego na przedstawieniu lub nawiązaniu do 

produktu, usługi lub ich znaku towarowego w taki spo-

sób, że stanowią one element samej audycji w zamian 

za opłatę lub podobne wynagrodzenie.

Źródło: [Szabelewska, Kulykovets 2018, ss. 91–92].

Prawo a product placement

O lokowaniu produktów w polskim prawie informuje znowelizowana Ustawa 

z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Wpływ na nią miała Dyrek-

tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r., 

narzucająca obowiązek dostosowania przepisów. W artykule 4 pkt 21 ustawy, 

zawarta została definicja lokowania produktu. Jest ona traktowana jako prze-

kaz handlowy, który przedstawia lub nawiązuje do towaru, usługi, a także zna-

ku towarowego w zamian za opłatę. Istnieje także możliwość nieodpłatnego 

udostępnienia towaru lub usługi [Dz.U. z 1993 r., Nr 7 poz. 34, art. 17a]. W ar-

tykule tym znajduje się również ważny zapis dotyczący sposobu stosowania 

takich narzędzi marketingowych. Zgodnie z prawem, tego typu reklama może 
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być użytkowana wyłącznie w filmach kinematograficznych, serialach, audy-

cjach sportowych, audycjach rozrywkowych. Nie jest natomiast dopuszczalna 

w serwisach informacyjnych czy też audycjach publicystycznych. Drugą opcją 

jest nieodpłatne udostępnienie towaru i usług jako rekwizytu czy też nagrody. 

W polskim prawie obowiązuje bezwzględny zakaz lokowania produktów w au-

dycjach dla dzieci. Każdy program zawierający product placement, musi zo-

stać oznaczony odpowiednio do wybranego środka przekazu. W programach 

telewizyjnych jako znak graficzny, a w programie radiowym jako sygnał dźwię-

kowy komunikujący lokowanie. Informacja taka powinna być udostępniona na 

początku i na końcu, a także po każdej przerwie reklamowej. Ważnym zapisem 

jest także informacja o tym, jakich działań nie wolno podejmować (nadmier-

ne eksponowanie produktu oraz zachęcanie do nabycia towarów lub usług). 

Produkt nie może wpływać na scenariusz w sposób naruszający naturalność 

lub ciągłość fabuły, natomiast nadmierne eksponowanie go, uznane zosta-

nie za przesłankę ukrytej reklamy. Przy ocenie prawidłowego zastosowania 

produktu, brany pod uwagę jest sposób kadrowania, czas prezentacji, uwagi 

na jego temat [Piątek, Dziomdziora, Wojciechowski]. Product placement nie 

doczekał się niestety regulacji prawnych dotyczących lokowania w Internecie. 

W USA rozwiązano problem poprzez stworzenie wytycznych przez Federalną 

Komisję Handlu dla znanych osób, celebrytów, blogerów, influencerów, a także 

reklamodawców [Lokowanie produktu…].

Historia lokowania produktu 

Analizując to narzędzie, warto poznać jego historię. Przedstawia ją tabela 2. 

Tabela 2. Najważniejsze wydarzenia w historii lokowania produktów

1930–1945 Początki techniki product placement

1945–1970 Okres przejściowy

1970–1982 Pojawienie się pierwszych pośredników 
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1982–1990 Powstanie nowej gałęzi przemysłu hollywoodzkiego 

1990 Normalizacja 

Źródło: [Salvador, Mas 2010].

Lokowanie produktów powstało w USA, i tam jest najczęściej wykorzysty-

wane. Pierwsze przypadki zastosowania miały miejsce w rozgłośniach radio-

wych w latach 20. XX wieku, informacje o produktach umieszczano wówczas 

w audycjach. W czasie II wojny światowej dochodziło do rażących nadużyć 

lokowania produktu. Zapewniano wtedy, że niemal wszyscy żołnierze palą pa-

pierosy marki Camel [Grzybczyk 2012, s. 12].

Lokowanie produktów w amerykańskich filmach przypada na lata czter-

dzieste XX wieku, choć istnieje ono właściwie już od początku kina. Pierwsze 

próby podejmowano w latach 30., a promowanymi produktami były samo-

chody i papierosy. W latach 50. i 60. producenci, np. Procter&Gamble finan-

sowo wspierali seriale, w zamian prezentując wytwarzane produkty. Później 

pojawiały się różnorodne przedmioty codziennego użytku, a jednym z ta-

kich przykładów jest film „Breakfast at Tiffany’s” (Blake Edwards, 1961), gdzie 

w tytule pojawiła się nazwa jednego z najsłynniejszych sklepów z biżuterią. 

W efekcie zabieg ten przyniósł dużą rozpoznawalność marki Tiffany na ca-

łym świecie. Wskazuje się kilka filmów, w których po raz pierwszy doszło do 

lokowania produktu. Jest to np. film „Absolwent” (Mike Nichols, 1967). Dustin 

Hoffman otrzymał wynagrodzenie za to, aby jeździć samochodem Alfa Ro-

meo [Urbaniec 2009, s. 27]. W opinii znawców lokowanie produktu występu-

je w formie komunikacji marketingowej. Zaczęto je wykorzystywać dopiero 

w latach 80. XX wieku. Przełomowym okazał się rok 1982, w którym zrealizo-

wano film „E.T.” (Steven Spielberg, 1982). Producent cukierków, które pojawiły 

się w filmie, odnotował wzrost sprzedaży w ciągu dwóch tygodni od premiery, 

na poziomie od 65% do 85% [Reese’s Pieces]. Innym wydarzeniem, mającym 

wpływ na rozwój technik lokowania, był zakup studia Columbia Pictures przez 

koncern Coca-Cola. Od tego czasu reklamowane produkty zaczęły jeszcze in-

tensywniej pojawiać się na ekranie. 
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Płacenie za umieszczanie produktów, znaku towarowego czy marki lub 

usługi jest powszechne. W filmie „Powrót do przyszłości” (Robert Zemeckis, 

1985), firma California Raisin Board, zapłaciła 25 tysięcy dolarów za wyekspo-

nowanie ich rodzynków. W latach 80. za wykorzystanie product placement, 

stawki liczono w dziesiątkach i setkach tysięcy dolarów, w latach 90. sięgały 

już nawet milionów. Powstały firmy zajmujące się profesjonalną promocją lo-

kowania produktów. Utworzono stowarzyszenie ERMA, którego celem jest 

informowanie osób odpowiedzialnych za marketing w firmach, o potencjale 

i korzyściach lokowania produktów, przygotowanie konsumentów i mediów, 

a także ustanawianie kryteriów etycznych. 

Z czasem zaczęto podpisywać umowy o współpracę na pewien okres, aby 

nie opłacać każdego lokowania z osobna. Lata 80. pozwoliły ukształtować roz-

poznawalne właściwości i cechy modelu lokowania. Korzyści, jakie przynosi 

stosowanie product placement, pozwalają zdobyć mu popularność jako środka 

promocji. Niestety, jak każdy instrument komunikacji marketingowej ma też on 

swoje negatywne cechy. Jednym z ciekawszych przypadków był proces sądo-

wy wytoczony przez Black&Decker przeciwko 20th Century Fox i agencji Krow-

n/Y&R, dotyczący filmu „Szklana Pułapka 2” (Renny Harlin, 1990). W jednej ze 

scen miała zostać ulokowana wiertarka Univolt. Narzędzia miał uzyć główny 

bohater, którego zagrał Bruce Willis. Reklamodawca zobowiązał się przygoto-

wać kampanię promującą jednocześnie film i firmę, a emisja jej została przygo-

towana kilka dni przed Dniem Ojca. Jednak scena z wiertarką w ostatecznej wer-

sji została wycięta, a promocja nie doszła do skutku [Salvador, Mas 2010, s. 83].

O tym, jak ważny to środek reklamy, niech świadczy fakt, że od kilku lat 

przyznaje się międzynarodowe nagrody za lokowanie produktów – Product 

Placement Awards.

Zastosowanie i znaczenie product placement 

Plasowanie produktu wspiera i tworzy element świata filmu lub progra-

mu telewizyjnego. Producenci wiążą nadzieję, iż widz dostrzeże ich produkt 
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albo znak towarowy, wywołując pozytywne skojarzenia [Walotek-Ściańska, 

Harasimowicz 2014, s. 268]. Marka może stać się tłem wydarzeń (znana re-

stauracja), a bohaterowie mogą korzystać z konkretnych przedmiotów (sa-

mochód, zegarek). Ważne, aby wzbudzało to wrażenie codzienności, jaka nas 

otacza. Trudno stworzyć świat filmu lub programów telewizyjnych bez marek 

i ich produktów, nazywanych w języku filmowym props. Są one potrzebne 

dla rozwoju akcji. Przykładem może być film „Licencja na zabijanie” (John 

Glen, 1989), w którym James Bond zamieścił bombę w paczce papierosów 

Lark. Marki mogą być także środkiem narracji, dzięki którym można stwo-

rzyć scenę albo dialog. W filmie „Cop Land” (James Mangold, 1997) podczas 

sceny wykrwawiania się jednego z bohaterów, zostaje przewrócona puszka 

z piwem, a czas jego wylewania jest przeznaczony na przeprowadzenie akcji 

ratunkowej. Produkt i marka Budweiser tworzą oraz utrzymują tu wiarygod-

ne napięcie. Natomiast w filmie „Powrót do przyszłości” (Robert Zemeckis, 

1985), pojawia się nazwa Calvin Klein na koszulce głównego bohatera, co do-

prowadza do nieporozumienia. Nieznajomość marki jest przyczyną pomylenia 

jej z imieniem bohatera i nazywaniem go tak przez większą część filmu [Salva-

dor, Mas 2010, ss. 103–109].

Zastosowanie lokowania produktu przynosi wiele korzyści. Są one doce-

niane nie tylko przez producentów, ale też przez reklamodawców. Najatrak-

cyjniejszym i głównym nośnikiem lokowania są filmy, w których proces ten 

został zapoczątkowany. Przyczynia się do tego wielomilionowa publiczność, 

a fabuła zatrzymuje uwagę widzów, wywołując różne emocje [Czarnecki 2003, 

ss. 99–100]. Należy pamiętać o odpowiednim dobraniu product placement 

do gatunku filmowego oraz zwrócenie uwagi, do jakiego kręgu odbiorców bę-

dzie skierowany. Filmy, których odbiorcą jest męska część publiczności będą 

zawierały produkty wyselekcjonowane pod tym kątem. Najbardziej znanym 

przykładem są filmy z serii James Bond, gdzie lokowane są zegarki, alkohole, 

papierosy oraz samochody [https://www.spidersweb.pl/rozrywka].
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Tabela 3. Przykłady lokowanych produktów w filmach

Film Lokowany produkt

The A-Team (2010) Lamborgini

Top Gun (1986) Ray Ban

Powrót do przyszłości (1985) DeLorean

Fight Club (1999) Ikea

Pulp Fiction (1994) McDonald’s

The A-Team (2010) Budweiser

Goldfinger (1964) Aston Martin

Superman II (1980) Marlboro

Jutro nie umiera nigdy (1997) BMW

Źródło: opracowanie własne.

W polskich filmach stosowanie lokowania produktów pojawiło się po 1989 

roku, a pierwsze próby wyglądały bardziej jak reklama zrealizowana dość nie-

udolnie, nie mająca uzasadnienia w scenach [Czarnecki 2003, s. 105]. Z czasem 

zaczęło się to zmieniać, a obecnie w prawie każdym polskim filmie pojawia się 

omawiany produkt. 

Tabela 4. Lokowanie produktu w polskiej kinematografii

Film Lokowany produkt

Psy (1992) Camel

Girl Guide (1995) Marriott

Kiler (1997) Coca-Cola

Fuks (1999) McDonald’s

Pierwszy milion (2000) Hortex

Reich (2001) Okocim

Poranek kojota (2001) Opel Corsa

Wesele (2004) Audi TT

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejnym, powszechnym i popularnym nośnikiem są programy telewizyj-

ne. Oglądanie telewizji jest jedną z bardziej lubianych form spędzania czasu 

wolnego. Oprócz seriali możemy wyróżnić jeszcze programy rozrywkowe (re-

ality show, teleturnieje), sportowe jako transmisję wydarzeń sportowych czy 

programy poradnikowe. Widownia seriali jest przewidywalna, a także dająca 

się określić, co jest istotne w procesie lokowania. Sam serial stwarza możli-

wość promowania wielu różnych produktów i marek. Zazwyczaj są to samo-

chody i artykuły spożywcze. Przykładem może być serial „Sfora”, w którym 

reklamowany był samochód marki Subaru i „Ekstradycja”, gdzie prezentowa-

no auto koncernu Nissan. Programy typu reality show, zyskujące coraz więk-

szą popularność, są atrakcyjne z powodu elementów rywalizacji. W „Agen-

cie” ulokowany został również nissan. Taka formuła programu sprzyja i daje 

możliwość stosowania procedury plasowania produktów. W zależności od 

zasobów finansowych, produkt może być umieszczony w jednym lub więcej 

odcinków. Ceny za lokowanie produktu (w poprzednim sezonie) w tym show 

wynosiły od 44 tys. do 63 tys. zł [https://www.tvnmedia.pl], w zależności 

od wyboru sceny (pasywna, aktywna). 

Również wydarzenia sportowe są dobrym nośnikiem lokowania. Podczas 

wyścigów kolarskich możemy obserwować pojawiające się banery wzdłuż tra-

sy, a w trakcie oglądania meczów piłkarskich, zmieniające się reklamy. Część 

widzów nie zwraca na nie uwagi, ale właśnie o to chodzi, by w subtelny sposób 

zasygnalizować jej obecność tak, aby została zapamiętana. Ciekawym nośni-

kiem są także programy poradnikowe, a w szczególności dotyczące gotowa-

nia. Lokowanie jest wiarygodne, a promowane produkty są związane z kulina-

riami, np.: produkty spożywcze określonej marki czy sprzęt AGD.

Oprócz wymienionych nośników istnieją jeszcze inne, które docierają do 

mniejszej grupy odbiorców, ale są niezwykle istotne. Należą do nich: książki, 

komiksy, gry komputerowe, teledyski, musicale i sztuki teatralne. Lokowanie 

produktów w książkach to wciąż niewielki rynek zbytu. Jednak bestsellery 

sprzedawane w milionach egzemplarzy sprawiają, że przedsiębiorcy podejmu-

ją próby promowania się w nich. Ważnym czynnikiem jest prestiż książki w 



108

Weronika Szabelewska

porównaniu z filmem czy programem telewizyjnym. Czytelnik znacznie więcej 

czasu poświęca książce niż z filmowi. Lekturę w każdej chwili może przerwać, 

aby później do niej powrócić. Lokowania dokonuje się też w publikacjach wspie-

rających edukację dzieci. Na przykład we Francji podręczniki szkolne uczyły 

dzieci technik mycia zębów, a na obrazkach przedstawione były przybory fir-

my Colgate. Znanym przykładem lokowania w książkach jest Hotel Ritz (Pa-

ryż) i Bernini Bristol (Rzym), w których główny bohater książki „Kod da Vinci” 

autorstwa Dana Browna, wynajmował pokoje, a skutek był taki, że odnotowa-

no wzrost amerykańskich turystów, zainteresowanych pobytem w tych miej-

scach. Również komiksy pozwalają na prezentację marki. Przykładem może 

być firma „Marvel”, która zawarła umowę z producentem samochodów „Dog-

de”, aby promować swoje auta [Kulykovets, Górska-Warsewicz 2016, s. 127]. 

Bardzo szybko rozwijającą się formą lokowania produktów jest ekspo-

nowanie marek w grach komputerowych, również tych wykorzystujących 

konsole. Wyróżnia się dwie aktywności konsumenckie: aktywne i pasywne. 

Pierwsza występuje w momencie grania, a druga dotyczy oglądania innych 

graczy [Choliński 2013, s. 122]. Aby odróżnić lokowanie produktu od rekla-

my w grze, należy zwrócić uwagę, czy marka pełni jakąś funkcję w jej tre-

ści. Jedną z bardziej znanych gier z lokowaniem produktów jest seria „The 

Sims”. Pojawiają się w niej marki: McDonald’s (bohaterowie mogą jeść lub 

prowadzić swój punkt z produktami tej firmy), Dove, IKEA (zaangażowała się 

w cały dodatek do gry, w którym gracze mogli urządzić domy ich produkta-

mi). Interaktywność jest najważniejszą zaletą lokowania produktu w takich 

nośnikach, ponieważ to gracz decyduje o wyborze marki i może modyfi-

kować wydarzenia. Dzieląc gry na kategorie lokowania produktów, można 

wyróżnić [Choliński 2013, s. 127]: 

 · gry nawiązujące do marki już w tytule – FIFA 2017,

 · ciągłe używanie produktu – gry wyścigowe (samochody konkretnych marek),

 · przedsiębiorstwa w fabule gry (nieużywane przez gracza, ale występuje 

interakcja) – „Need for Speed Hot Pursuit”,

 · lokowanie produktów w tle (bilboardy, markowe ubrania) – „Blade Runner”, 
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 · bohaterowie fikcyjni i realni są marką – podróżniczka Lara Croft, golfista 

Tiger Woods,

 · autopromocja wydawców gier – NBA Live.

Najmniej zbadanymi nośnikami lokowania, ale których liczba słuchaczy 

jest liczona, i które efektywnie mogą być użyte do promocji marki, są tele-

dyski muzyczne. Ich zaletą jest bardzo duży zasięg. Różnorodność gatunków 

muzycznych daje możliwość dokładniejszego określenia grupy docelowej niż 

film lub program telewizyjny. Przykładem może być samochód marki Mazda 

RX-8, użyty w teledysku „Me Against the Music” Madonny i Britney Spears 

[Choliński 2013, s. 132].

Zalety i wady lokowania produktu

Jak każde narzędzie, także lokowanie posiada wady i zalety. Poniżej zaprezen-

towano zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy tego narzędzia [Czarnecki 

2003, ss. 53–65].
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Rysunek 1. Zalety lokowania produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Czarnecki 2003, s. 53].

Promocja poza blokiem reklamowym, to jedna z największych zalet wy-

mieniana przy lokowaniu produktów. W telewizji bloki reklamowe składają się 

z kilku reklam i czasem trwają bardzo długo, a widz czuje się zmęczony i znu-

żony. W przypadku lokowania w filmach i serialach, nie występuje omawiane 

zjawisko. Nie ma też miejsca na zapping, gdyż skupiony na filmie odbiorca, nie 

czuje potrzeby zmiany kanału na inny. Lokowanie może odbywać się również 

na stronach internetowych, bilbordach czy w bankomatach. We wszystkich 

nośnikach informacji, musi się to odbywać w sposób, jaki określił ustawodaw-

ca [Grzybczyk 2012, s. 39].

Świadomość widzów jest coraz większa, mają świadomość, że producent 

chce ich przekonać do zakupu danego towaru. Gdy służy on jako rekwizyt, 

pojawia się w realnej scenerii i pasuje do fabuły, odbierany jest wiarygodnie, 

zwłaszcza gdy prezentuje go pozytywny bohater. 
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Korzystne nastawienie do produktu może zostać wywołane, gdy wyko-

rzystują go znani aktorzy, np. gdy noszą koszulkę znanej firmy uważamy, że 

używają jej na co dzień. Pojawia się efekt naśladownictwa oraz przeniesie-

nia atrakcyjności, co może prowadzić do chęci posiadania produktu [Grzyb-

czyk 2012, s. 39]. Pojawienie się produktu w filmie lub programie telewizyj-

nym, uważane jest za prestiżowe przez odbiorców i uznawane przez nich za 

coś lepszego niż jest w rzeczywistości.

Niskie koszty, duża efektywność w porównaniu z kampaniami reklamowy-

mi w telewizji, powodują popularność tego rodzaju lokowania. Koszty przygo-

towania, a także emisji, stanowią znaczną część budżetu całej kampanii rekla-

mowej. W przypadku lokowania należy dokonać opłaty i dostarczyć produkt. 

Opłata jest jednorazowa, nie tak jak w reklamach, kiedy płaci się za każdą ich 

emisję. Film bądź serial pokazywany jest wielokrotnie, a firma nie ponosi już 

żadnych dodatkowych opłat. Szacuje się, że koszt lokowania produktów jest 

niższy od wyprodukowania oraz wielokrotnego pojawiania się reklamy.

Międzynarodowy zasięg takiego promowania produktu znany jest ame-

rykańskim firmom, zwłaszcza funkcjonującym na rynkach globalnych. Filmy 

powstające w Hollywood, dystrybuowane są na całym świecie i przynoszą 

wymierne korzyści, wynikające z promocji na skalę międzynarodową. 

Możliwość zademonstrowania unikalnych cech produktu wynika z jego 

„grania”. W sposób prawdziwy i wiarygodny pokazuje się zalety samocho-

dów BMW wykorzystanych w poszczególnych częściach Jamesa Bonda, jako 

szybkie i niezawodne. W przypadku lokowania destynacji będzie to pokazanie 

miasta z najlepszej perspektywy, a także wskazanie wszystkich wyjątkowych 

obiektów, jakie dana miejscowość posiada.

Istnieje jednak promocja wyrobów, których reklama jest zabroniona. Na-

leżą do nich wyroby tytoniowe i alkohole. W Polsce obowiązuje także ograni-

czenie reklamowania piwa oraz leków na receptę. Opracowano przepisy do-

tyczące reklam skierowanych do dzieci. Product placement pozwala ominąć 

niektóre z tych zakazów. W serii filmów z Jamesem Bondem możemy zauwa-

żyć pojawiające się tam alkohole, takie jak Martini czy też wódka Finlandia. 
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Często jednak taka forma promocji w przypadku papierosów i alkoholu spoty-

ka się z krytyką. Pojawia się także pytanie odnośnie jej etyczności. 

Wykazane zalety dają wrażenie, że lokowanie produktów powinno być ide-

alnym narzędziem promocji. Tak jednak nie jest, z powodu licznych ograniczeń 

i wad. Wynika to z faktu, iż nie w każdej sytuacji dowolny produkt może mieć 

swoje zastosowanie. Natomiast najczęściej wymienianą wadą jest nieprzewi-

dywalna liczba konsumentów.

Rysunek 2. Wady lokowania produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Czarnecki 2003, s. 58].

Brak możliwości przewidywania liczby odbiorców, wskazywany jest jako jed-

na z głównych wad tego narzędzia, ponieważ sukces nie zawsze jest gwaranto-

wany, nawet jeśli film ma doskonałą obsadę i znanego reżysera. W przypadku 

programów telewizyjnych ważna jest odpowiednia pora emisji, choć i ona nie 
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zapewnia wysokiej oglądalności. Można zatem założyć pewną liczbę widzów, 

biorąc pod uwagę występujące w filmie gwiazdy. Niestety i w tym wypadku ist-

nieje wiele przykładów, gdzie dobra obsada nie przyczyniła się do sukcesu. Sza-

cowanie frekwencji wynika z badań marketingowych. Decydując się na wyku-

pienie emisji reklamy w czasie największej oglądalności producent ma pewność, 

że zostanie zauważona. Przy lokowaniu produktów nie ma takiej możliwości, 

firma musi zapłacić z góry niezależnie od tego, czy film odniesie sukces czy też 

nie. Programy telewizyjne będące już dłuższy czas na antenie mają stałą widow-

nię. W takim wypadku decydując się na lokowanie, można w miarę precyzyj-

nie określić ilość widzów. Jako przykład ryzyka związanego z przewidywaniem 

liczby odbiorców przy lokowaniu produktów jest film „Bohater ostatniej akcji” 

(John McTiernan, 1993). Prognozy przed premierą wskazywały, że będzie to je-

den z lepszych filmów, więc Burger King zainwestował w lokowanie i promocję 

aż 20 milionów dolarów. Jednak film nie przyniósł zakładanego zysku, a liczba 

odbiorców była znacznie mniejsza niż przewidywano [Choliński 2013, s. 69].

Istnieje możliwość negatywnego wpływu nośnika na produkt z powo-

du negatywnej oceny filmu. Wciąż jednak jest zbyt mało badań na ten 

temat. Trudno jest określić, ile osób obejrzy dany film, a ile z nich za-

uważy zamieszczony produkt. 

Wyprzedzenie czasowe dotyczy głównie filmów i skupia się na ich cyklu 

produkcyjnym, który może trwać nawet kilkanaście miesięcy. W takim wy-

padku decyzja o lokowaniu musi być podjęta z wyprzedzeniem, co skutku-

je problemami w trakcie promocji. Kiedy film doczeka się premiery może 

okazać się, że produkty w nim zamieszczone nie są już nowością albo po-

wstały znaczące modyfikacje, np. zmiana strategii komunikacji marketin-

gowej. Zdarza się, że premiera filmu z różnych powodów zostanie prze-

sunięta bądź wstrzymana, co również przyczynia się do tego, iż zawarte 

produkty nie będą postrzegane jako nowość. 

Istnieje ograniczona możliwość różnicowania przekazu, ponieważ decyzje, 

w jakiej formie zostanie pokazany produkt, podejmowane są w momencie po-

wstawania filmu lub programu telewizyjnego. Problem pojawia się w przypad-
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ku firm globalnych, które mogą używać zróżnicowanych opakowań albo nazw 

swojego produktu na poszczególnych rynkach geograficznych. Przykładem są 

lody sprzedawane w Polsce pod nazwą Algida, ale już np. w USA lub Kanadzie 

noszą nazwę Good Humor, w Austrii są nazywane Eskimo, a w Anglii, Indiach 

i Wietnamie marka nosi nazwę Wall’s. 

Istotnym problemem jest nie tylko brak wpływu promocji nad dalsze życie 

produktu w filmie lub programie telewizyjnym, ale także brak wpływu na jego 

dalsze losy, od momentu nagrywania produkcji. Przez kolejne lata opakowanie 

produktu może ulec zmianie, a także jego wartość na rynku i pozycjonowanie. 

Znane są przypadki, kiedy zmiana opakowania czy też odświeżenie logo nie 

będzie wadą, a zaletą. Przykładem może być chociażby Coca-Cola, która loku-

je swoją markę od wielu lat. 

Kolejna wadą jest brak pełnej kontroli przy ostatecznej wersji lokowania, 

wynikającej z umów, które gwarantują ogólne pokazanie marki i tego, w jaki 

sposób ma być zaprezentowana. Przy montażu może zdarzyć się, że scena 

z produktem zostanie skrócona (wymieniana wcześniej jako przykład, scena 

z wiertarką Univolt). W reklamie to klient ma wpływ na jej długość i cało-

kształt, a w przypadku lokowania nie wszystkie oczekiwania muszą być speł-

nione nawet, gdy producent chce wycofać produkt przed premierą filmu. 

Skrajnym przypadkiem może być sytuacja bezpłatnego lokowania, w którym 

przedsiębiorstwo może nie mieć żadnego wpływu na sposób użycia ich wy-

robu [Choliński 2013, s. 67]. Istnieją produkty, które trudno zaprezentować na 

ekranie. Są nimi rzeczy bez logotypu i rozpoznawalnego kształtu, np. ręczniki 

papierowe. Dużym problem jest lokowanie usług z wyjątkiem tych, które do-

tyczą sieci restauracji lub usług przewozowych.

Niekiedy pojawia się tzw. okazyjny charakter promocji, gdy firma występu-

je z propozycją umieszczenia ich produktu. Jeśli żaden film lub program tele-

wizyjny nie koresponduje z lokowanym produktem, przebudowuje się scena-

riusz, aby umożliwić wyeksponowanie produktu. Ponieważ zbyt natarczywy 

marketing potrafi bardziej zaszkodzić marce niż pomóc, ograniczeniem więc 

jest sposobności umieszczania produktów. 
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Mankamentem jest również brak pełnej prezentacji produktu, ponieważ 

porównując lokowanie do reklamy, widać różnicę w sposobie demonstrowania 

produktu. W filmie lub programie telewizyjnym pokazywany jest przez chwilę, 

i raczej nie jest zachwalany, ani też nie opowiada się o nim. Odbiorca podczas 

oglądania nie dowie się od bohatera filmu lub serialu, ile kosztuje produkt, ja-

kie są jego zalety, i gdzie może go kupić. Przekaz jest ukierunkowany głównie 

wizualnie, ale zdarza się, że podkreślana jest konkretna cecha produktu, np. 

niezawodny samochód. 

Niewielka liczba kontaktów z przekazem promocyjnym, wynika najczęściej 

z jednorazowego oglądania filmu. Ponownie można go zobaczyć w momencie 

zaistnienia na różnego rodzaju nośnikach, a jeszcze później, gdy pokazywany 

jest w telewizji. Można stwierdzić, że w ciągu trzech lat, czyli od momentu 

emisji w kinie, do jego upublicznienia w telewizji, pojawia się trzykrotny kon-

takt odbiorcy z produktem. W porównaniu do reklamy jest to niewielka ilość 

razy, bo czasami widz kilkakrotnie spotyka się z nią w ciągu dwóch, trzech dni. 

Obecnie posiadamy zbyt małą liczbę badań dotyczących opisywanego zja-

wiska, tak w zakresie funkcjonujących mechanizmów, jak i siły oddziaływania. 

Do tej pory nie powstał żaden model, który pozwoliłby zmierzyć jego sku-

teczność. Pamiętać jednak należy, że trudność jednoznacznej oceny produk-

tywności, dotyczy większości form komunikacji marketingowej. 

Analizując istniejące wady, warto wspomnieć o zarzucie komercjalizacji 

dzieł, w których stosowany jest zabieg lokowania produktów, zbyt małej se-

lektywności widowni, a także możliwości wyodrębnienia lokowania dla róż-

nych grup odbiorców [Choliński 2013, s. 64]. Pozostaje niepewność dotycząca 

publiczności, która będzie miała kontakt z lokowanym produktem w filmie 

bądź programie telewizyjnym. Producenci chcieliby mieć większy wpływ na 

treść scenariusza, ale mogłoby to zaszkodzić jego walorom artystycznym. Lo-

kowanie produktu ma na celu pokazanie jego walorów, ale czy jest to działanie 

zawsze etyczne [Sidorkiewicz 2015, s. 305]?
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Podsumowanie 

Product placement to narzędzie marketingowe, które stale się rozwija i jest 

coraz chętniej wykorzystywane przez producentów, bo widzowie zniechęcają 

się do standardowych reklam, a firmy wciąż szukają nowych sposobów na 

odniesienie sukcesu marketingowego, który zapewni im zwiększoną sprze-

daż produktów. Działania takie mogą przyczynić się do kształtowania i bu-

dowania świadomości marki. Zwykła reklama stała się na tyle powszechna, 

że w oczach odbiorców jest mało wiarygodna. Lokowanie produktu powinno 

skupić się na jego walorach i wzmacniać markę.
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Społeczna Akademia Nauk

Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu

Wstęp

Przestępstwa gospodarcze nie są niczym nowym w gospodarkach rynkowych. 

Sporadyczne przypadki nieuczciwości biznesowych miały miejsce już w cza-

sach, kiedy pojawiały się pierwsze przedsiębiorstwa. Jednak wtedy, straty 

firm były niskie tak samo, jak skala tych procesów. Problem zaczął się po 

spektakularnych upadkach przedsiębiorstw-gigantów, takich jak: WordCom, 

Enron czy Lehman Brothers. Okazało się, że skala przestępstw gospodarczych 

zwiększyła się do takiego stopnia, że miała wpływ na sytuację majątkową 

właścicieli przedsiębiorstw, jak również gospodarek poszczególnych krajów 

czy nawet finansów międzynarodowych [Kraciuk 2012, s. 801]. 

Nadużycie gospodarcze, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów 

ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji 

(ACFE), definiuje jako działanie określonych osób, które wykorzystują zajmo-

wane stanowisko do wzbogacenia się poprzez nadużywanie bądź niewłaści-

we użytkowanie majątku należącego do organizacji, w której są zatrudnie-

ni [1996 Report to the Nation…].

Wzrost skali afer finansowych wykrytych na początku XXI w., dotyczą-

cych oszustw gospodarczych, stał się przedmiotem wielu badań. Z analiz, 
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które zostały przeprowadzone przez ACFE (Association of Certified Fraud 

Examiners) w USA, wynika, że straty w wysokości 400 miliardów dolarów 

były spowodowane niewykrytymi oszustwami gospodarczymi. Późniejsze 

badania tylko potwierdziły tendencje wzrostu strat przez przedsiębiorstwa 

[Klamut 2018, ss. 193–208].

Celem opracowania jest przybliżenie zagadnienia przestępstw gospodar-

czych poprzez ich analizę od strony teoretycznej. Wykorzystano literaturę 

przedmiotu oraz badań prowadzonych przez instytucje zajmujące się wystę-

powaniem tego zjawiska. Dociekania mają na celu ukazanie skali omawianego 

zagadnienia w przedsiębiorstwach na świecie oraz w Polsce. 

Pojęcie oraz typologia przestępstwa 
gospodarczego 

Termin „przestępczość gospodarcza” od lat 30. XX w. funkcjonuje w wielu 

krajach świata. Pozostaje także w sferach badawczych środowisk naukowych, 

m.in. z zakresu ekonomii, prawa, kryminologii [Bałandynowicz 2004, ss. 7–34]. 

Realizowane są one przede wszystkim w wymiarze teoretycznym, praktycz-

nym i ilościowym. Aspekt teoretyczny, daje możliwość zrozumienia i wyja-

śnienia procesów występujących w badanym obszarze; praktyczny, pozwala 

na uzyskanie narzędzi prawnych, ułatwiających zwalczanie oraz ograniczenie 

przestępstw, a także kontrolę zagrożonych obszarów gospodarki. Aspekt 

ilościowy zaś, dotyczy statystyk publicznych, np. policyjnych. Zgromadzone 

i przetworzone dane, umożliwiają analizę badanych zjawisk i są pomocne przy 

tworzeniu prognoz [Palacz 2017, s. 43].

W literaturze przedmiotu, pojęcie przestępczości gospodarczej nie ma 

określonej i jednoznacznej definicji. Z uwagi m.in. na postęp technologiczny 

oraz stopień skomplikowania tych nieprawidłowości, trudno jest zbudować 

uniwersalną definicję, która nie budziłaby zastrzeżeń [Żółtek 2009, s. 62].

Klaus Tiedemann, badając tą tematykę, doszedł do wniosku, iż „przestęp-

czość gospodarcza składa się z zakazanych przez prawo zachowań zabronio-
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nych, które uderzają w ponadindywidualne interesy gospodarcze, przy czym 

istota czynów dokonywanych przez sprawców sprowadza się do wykorzysty-

wania zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności w obrocie gospo-

darczym” [Żółtek 2009, s. 54]. E. Zimmerli – przedstawiciel nurtu kontynen-

talnego przyjął, że przestępstwa gospodarcze to „czyny karalne naruszające 

interesy prawne, chronione przepisami o obrocie gospodarczym i zarządzaniu 

publicznymi dobrami majątkowymi” [Górniok 1993, ss. 60–68]. 

Definicja przestępstwa gospodarczego opracowana przez K. Stefanowi-

cza, wyróżnia trzy kategorie czynów, które dotyczą aktywności ekonomicznej 

podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Pierwsza zawiera działania jedno-

znacznie kryminalne, czynów nielegalnych i pozorowanych. Druga czyny po-

pełniane przez podmioty działające na rynku legalnie i podejmujące działania 

gospodarcze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które popełniały 

przestępstwa z zakresu zwielokrotnienia swojego wyniku finansowego. Zaś 

trzecia kategoria wskazuje przestępstwa gospodarcze dotyczące „czynów po-

legających na wadliwym lub nieudolnym gospodarowaniu” [1992, s. 10].

Koncepcja D. Czajki nawiązuje do czynów polegających na wadliwym lub nie-

udolnym gospodarowaniu, a określił on je jako „przestępstwa menedżerskie”. 

Przedstawił grupę osób zarządzających w przedsiębiorstwach, wykorzystują-

cych swoje stanowiska do zakłócania norm regulujących obrót gospodarczy.

Przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, a także kodek-

su karnego, które dotyczą przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

określają krąg osób mogących zostać pociągniętych z tego tytułu do odpo-

wiedzialności. Rodzaje przestępstw gospodarczych występujących w funkcjo-

nowaniu przedsiębiorstw to przede wszystkim:

 · działanie na szkodę przedsiębiorstw,

 · przestępstwa korupcyjne,

 · przestępstwa nadużycia zaufania,

 · przestępstwa przetargowe,

 · przestępstwa na szkodę wierzycieli,

 · przestępstwa prania brudnych pieniędzy,
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 · przestępstwa dotyczące ochrony informacji,

 · przestępstwa z tytułu nieuczciwej konkurencji,

 · przestępstwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz instru-

mentami finansowymi,

 · przestępstwa podatkowe, kredytowe i ubezpieczeniowe,

 · przestępstwa i wykroczenia dewizowe oraz akcyzowe,

 · przestępstwa bankowe,

 · przestępstwa dotyczące ustawy o rachunkowości.

Poniżej, w tabeli 1, zostały omówione wybrane rodzaje przestępstw go-

spodarczych. 

Tabela 1. Wybrane rodzaje przestępstw gospodarczych

Przestępstwo Charakterystyka

Łapownictwo, naduży-

cie zaufania 

Działania na niekorzyść spółki, nadużycia uprawnień, niedopełnianie 

obowiązków przez zarządzających – art. 296 k.k.

Korupcja Pozyskanie korzyści majątkowych lub osobistych za podejmowanie 

odpowiednich decyzji zarządczych, art. 296a k.k.

Pranie brudnych pie-

niędzy

Obrót majątkiem, który został pozyskany w wyniku przestępstw tzw. 

czynów zabronionych – art. 299 k.k.

Działanie na szkodę 

wierzycieli

Udaremnienie lub ograniczenie zaspakajania wierzycieli poprzez do-

prowadzanie do upadłości lub wysprzedaży majątku bądź też utworze-

nie nowych spółek, art. 300, 301, 302 k.k. 

Kreowanie fałszywej 

sprawozdawczości 

finansowej

Tworzenie lub pozyskiwanie fałszywych, nierzetelnych dokumentów i 

przedkładanie ich w celu wyłudzenia kredytu, art. 297 k.k.

Ogłaszanie fałszowanych informacji o swojej sytuacji przez emitentów 

papierów wartościowych, art. 311 k.k.

Nierzetelne prowadze-

nie ewidencji 

Prowadzenie dokumentacji w sposób nierzetelny lub niezgodny z obo-

wiązującymi przepisami oraz z rzeczywistością, niedokumentowanie 

działalności – art. 303 k.k. 

Oszustwa i zakłócenia 

przetargowe

Utrudnianie bądź działanie w porozumieniu, na szkodę właściciela na 

przetargach; rozpowszechnianie nierzetelnych informacji lub przemil-

czenie istotnych okoliczności i zdarzeń – art. 305 k.k.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny, Dz. U. 

2018r. poz. 1600, 2077; Klamut 2018, ss. 193–208].
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Do najczęściej występujących w ostatnich latach przestępstw tego typu 

zaliczyć można te, które związane są z obrotem gospodarczym, a dokładniej 

z wprowadzeniem fikcyjnych faktur. Działanie takie polega na tworzeniu zor-

ganizowanych grup (przedsiębiorstw), które mają na celu wyłudzenia podatku 

VAT [Thiel 2014, s. 40].

W ostatnich latach można zaobserwować, że ogólna liczba ujawnionych 

przestępstw ma tendencję spadkową, jednak nie odnotowano tego w przy-

padku przestępczości gospodarczej. Tu ich liczba rośnie tak samo, jak wartości 

ich dotyczące. Statystki w Polsce pokazują, że do najczęściej występujących 

przestępstw gospodarczych zaliczamy:

 · przestępstwa skarbowe (np. fikcyjne fakturowanie tzw. „puste faktury”, 

wyłudzenia podatków pośrednich – VAT, karuzele podatkowe),

 · przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom (np. oszustwa gospodarcze, pra-

nie brudnych pieniędzy),

 · przestępstwa finansowe (np. oszustwa na rynkach kapitałowych).

Zdecydowanie najwięcej z nich dotyczy podatków pośrednich. Podobno 

nawet ogłoszenia o sprzedaży faktur VAT można zobaczyć na stronach inter-

netowych.

Przyczyny przestępczości gospodarczej 

Badania przyczyn przestępczości, które weryfikowane są na podstawie po-

tencjalnych czynników sprawczych lub też tendencji dynamiki w danym cza-

sie oraz miejscu, utrudniane są przez dwa elementy. Pierwszy dotyczy zda-

rzeń, które nie zostały zgłoszone na policję, drugi, obejmuje odmienności 

oceny prawnej popełnianych czynów w czasie, a także różnorodność syste-

mów prawnych państw, co zakłóca porównywalność danych statystycznych 

[Czarnecki 2011, s. 20]. 

Badania mające na celu przedstawienie przyczyn gospodarczych zjawisk 

patologicznych, ujawniają wiele ich źródeł. Wymienia się m.in. czynniki natury 

biologicznej, społecznej, kulturowej, psychologicznej, ekonomicznej, środowi-
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skowej, prawnej [Czyński 2006, s. 244], w szczególności zaś bezrobocie, warunki 

życia ludności, wysokość dochodów [Bogacka 2009, s. 32]. Do jednego z głów-

nych czynników wymienić należy bezrobocie. J. J Sztaudynger i M. Sztaudyn-

ger piszą „(…) pozostawanie bez pracy, a co za tym idzie brak dochodów po-

zwalających zaspokajać podstawowe potrzeby człowieka, często wywołuje 

różnego rodzaju patologiczne zachowania sprzeczne z prawem” [2004, s. 280].

Zależność pomiędzy bezrobociem a przestępczością, przedstawia ekono-

miczna teoria przestępczości, stworzona przez G. Beckera, w której podjęcie 

decyzji o popełnieniu działań niezgodnych z prawem jest wynikiem świado-

mej kalkulacji zysków i strat, które mogą wynikać z działań [1974, ss. 1063–

1093]. Zgodnie z tym założeniem, podmiot popełni przestępstwo, jeśli korzy-

ści z niego wynikające, przewyższą oczekiwane koszty.

Zgodnie z podziałem K. Tiedemanna, wyróżnić można trzy typy sprawców 

przestępstw gospodarczych [1986, s. 39]: 

 · sprawców zawodowych – przestępstwa gospodarcze w szerokim zakresie 

różnorodności dają źródło ich utrzymania,

 · sprawców sytuacyjnych – przestępstw takich dopuszczają się osoby w wy-

jątkowych i szczególnych sytuacjach, np. w celu ratowania swego przedsię-

biorstwa,

 · sprawców okazjonalnych – działalność gospodarczą prowadzą na co dzień 

zgodnie z obowiązującym prawem, ale przestępstwo popełniają pod wpły-

wem nadarzającej się okazji, licząc na łatwy zarobek czy wysoki zysk.

Z raportu KPMG wynika, że polscy pracownicy jednostek gospodarczych, 

popełniają aż 87,5% oszustw, natomiast na świecie wynik kształtuje się na 

poziomie 65% [Klamut 2018, ss. 193–208]. Większość pracowników tych 

jednostek (aż 75%), w celu osiągnięcia korzyści poprzez nadużycia, działa 

w porozumieniu, a aż 12,5% przestępców to byli pracownicy danej organizacji. 

Światowe badania pokazują, że około 38% sprawców to osoby, które zajmują 

wysokie stanowiska w organizacji. Dodatkowo w raporcie KMPG z roku 2016 

można znaleźć informację, że zbyt niska kontrola lub jej brak, dopuściła do 

81,3% nadużyć w polskich przedsiębiorstwach, natomiast do 61% na świecie.
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W ostatnich latach coraz częściej ujawniane są spektakularne przypadki 

przestępstw „białych kołnierzyków”. Wśród przyczyn wymienia się m.in.:

 · prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zewnętrznych 

źródeł finansowania (kredyty, pożyczki), 

 · łatwiejszy dostęp do dodatkowych środków poprzez programy unijne lub 

rządowe,

 · rozproszone struktury organizacyjne,

 · postrzeganie przestępstw gospodarczych jako środka osiągania celów,

 · poczucie niedoceniania finansowego przez pracowników,

 · coraz bardziej skomplikowane rodzaje działalności i ściślejsze specjalizacje, 

 · ocena działalności poprzez efektywność (wynik netto), bez analizy przy-

chodów i kosztów,

 · brak kontroli kluczowych pracowników,

 · nieodpowiedni podział obowiązków i brak poczucia kontroli. 

Wśród cech przestępczości gospodarczej w obszarze wszystkich jej kon-

cepcji, zwracają uwagę następujące fakty [Górniok 1993, ss. 55–56]:

 · brak przemocy sprawców; prowadzenie takich działań, które mają stwa-

rzać pozory legalności, a w rzeczywistości polegają najczęściej na naduży-

waniu zaufania publicznego w instytucjach życia gospodarczego,

 · straty materialne oraz niematerialne jako następstwo podjętych działań, 

 · ofiarami są zwykle anonimowe osoby oraz instytucje systemu gospodar-

czego,

 · znaczna liczba sprawców wywodzi się z wyższej warstwy społecznej.

Zapobieganie łamaniu prawa 

Sprawność funkcjonowania systemu, którego celem jest przeciwdziałanie 

oraz zwalczanie przestępczości gospodarczej, potrzebuje precyzyjnego okre-

ślenia zadań poszczególnych służb, organów i instytucji. Ważne jest wskaza-

nie mechanizmów koordynujących działania, jak również zasad wymiany in-

formacji w sferach kontrolnych, operacyjnych, analitycznych i szkoleniowych. 
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Międzynarodowy charakter współczesnej przestępczości gospodarczej, skut-

kuje koniecznością prowadzenia ścisłej współpracy poszczególnych służb, or-

ganów i instytucji z zagranicznymi partnerami [Uchwała nr 181 RM z dnia 6 

października 2015 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm., s. 22].

Do realizacji zadań, mających na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie 

przestępczości gospodarczej należą służby, organy oraz instytucje [Uchwała 

nr 181 RM z dnia 6 października 2015 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm., s. 23],

 · W ramach resortu finansów: 

 · Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 

 · Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 

 · Izby i urzędy skarbowe, 

 · Służba Celna, 

 · Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finanso-

wych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. 

 · W ramach resortu spraw wewnętrznych: 

 · Minister Spraw Wewnętrznych, 

 · Policja, 

 · Straż Graniczna. 

 · Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 · Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 · Prokuratura,

 · Komisja Nadzoru Finansowego.

 · W ramach resortu obrony narodowej:

 · Żandarmeria Wojskowa, 

 · Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

W celu zapobiegania przestępczości gospodarczej, konieczne jest wpro-

wadzenie działań zwalczających proceder prania „brudnych pieniędzy”, 

jak również wyłudzeń podatku VAT. Jak podał Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy (IMF), który dokonał oszacowania poziomu luki VAT dla Polski 

za lata 2010–2016, „Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podat-

kowych wynosiła około 20% potencjalnych wpływów z VAT w okresie od 
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roku 2010 do 2016. Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podat-

kowych wzrosła z 21 procent potencjalnych wpływów z VAT do wartości 

szczytowej równej 27 procent w 2013 r., a następnie spadła do około 21 pro-

cent w roku 2016” [International Monetary Fund 2018]. Wskazane wartości 

pokazują, jak nieszczelny jest system, zwłaszcza w odniesieniu do podatku 

VAT, w całej Unii Europejskiej. 

Schneider, Raczkowski i Mróz, dążą do sformułowania tezy, iż w danym 

stanie prawnym i organizacyjnym, zyskownym biznesem jest wymuszanie po-

datków od innych krajów, a dobrze zabezpieczone transakcje w karuzeli prze-

stępczej, chronią przed penalizacją, czyli uznaniem tych czynów za karalne. 

Co więcej, unijne ramy legislacyjne, zamiast chronić, uzupełniać się wzajem-

nie oraz regulować systemy podatkowe, stanowią zestaw niespójnych norm 

i zleceń. Niejednokrotnie służby podatkowe, a także politycy w wielu krajach, 

odcinają się od zapewnienia wsparcia przy podejmowaniu decyzji odnośnie 

prowadzenia legalnej działalności gospodarczej [2015, ss. 40–41].

W 16 krajach UE straty powstałe w związku z istnieniem szarej strefy 

i uchylaniem od opodatkowania, wystarczyłyby na pokrycie rocznego deficy-

tu budżetu państwa. W Wielkiej Brytanii, Her Majestỳ s Revenue&Customs 

– KMR ocenia, że luka podatkowa z tego tytułu w latach 2011–2012 wynio-

sła około 25 miliardów funtów, co daje około 42 miliardy euro [Schneider, 

Raczkowski, Mróz 2015, s. 41].

Wśród innych obszarów działań, które systematycznie podejmuje się 

w celu zwalczania przestępczości gospodarczej należy:

 · intensyfikacja prac w zakresie przestępczości komputerowej, popełnianej 

zazwyczaj przy pomocy Internetu,

 ·  prowadzenie działań w zakresie zwalczania piractwa komputerowego, 

kradzieży, usuwania lub fałszowania znaków towarowych,

 · zwiększenie kontroli wprowadzania do obrotu towarów nielegalnego po-

chodzenia, 

 · przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu oraz naruszaniu praw 

pracowniczych.
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W celu przeciwdziałania przestępczości gospodarczej działa zespół KPMG 

ds. zarządzania ryzykiem nadużyć. To zespół profesjonalistów, wspierających 

swoich klientów w zakresie gospodarczym i finansowym. Sprawuje kontrolę 

nad niezgodnościami z regulacjami, sprawami spornymi, a także nad działania-

mi podejmowanymi przez urzędy regulacyjne. Usługi realizowane są zarówno 

na potrzeby firm lokalnych, jak i międzynarodowych. Polski Zespół KMPG, 

współpracuje również z zagranicą. Dzięki temu ma zapewniony dostęp do naj-

nowocześniejszych metod, rozwiązań informatycznych oraz specjalistycznej 

wiedzy. Usługi oferowane przez KPMG to m.in. [ https://home.kpmg/pl/]: 

 · audyty śledcze – koncentrują się na badaniu przypuszczalnych nadużyć 

gospodarczych, korupcji czy nieprawidłowości finansowych, a także zacho-

wań nieetycznych, w celu zebrania dowodów na potrzeby postępowania 

dyscyplinarnego czy prawnego,

 · usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji gospodarczych 

– polegają na badaniu i ocenie zgodności instytucji z regulacjami zewnętrz-

nymi. Zespół KPMG pomaga w uzyskaniu pełnej zgodności z regulacjami, a 

także weryfikuje prawidłowości podejrzanych transakcji,

 · doradztwo w sprawach spornych – sporządzanie opinii prywatnych dla 

stron sporu, jak również opinii dla sądów,

 · usługi informatyki śledczej – polegają na identyfikacji, odzyskiwaniu, za-

bezpieczaniu, a także analizie dowodów elektronicznych,

 · zarządzanie ryzykiem nadużyć – obejmuje usługi doradcze, które wspie-

rają identyfikację i ograniczanie ryzyka. Obejmują: audyty u kontrahentów, 

sprawdzanie zgodności z regulacjami antykorupcyjnymi (FCPA/BriberyAct) 

oraz zarządzanie ryzykiem.

W wielu przedsiębiorstwach zatrudnieni w nich są zobowiązani do zgła-

szania podejrzanych zdarzeń popełnionych przez innych pracowników lub kie-

rownictwo wyższego szczebla, a także kontrahentów. Odpowiedzialność za 

wykrycie i zapobieganie nadużyć spoczywa na kierownikach jednostek.

Do najczęstszych sposobów wykrywalności nadużyć, zgodnie z Raportem 

PwC 2016 i 2018 należą kontrole w organizacji. Polegają one m.in. na analizie 
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danych, zarządzaniu ryzykiem nadużyć, wdrożeniu audytów wewnętrznych, 

monitorowaniu i raportowaniu podejrzanych transakcji, a także rotacji per-

sonelu. Dzięki nim, w 2018 r. w Polsce wykryto 45% nadużyć, a w roku 2016 

– 66%. Porównując powyższe dane, na świecie wykrywalność wewnątrz or-

ganizacji kształtowała się na poziomie 51%. Inaczej jest ze sposobami wykry-

walności poza kontrolą kierownictwa, czyli poprzez przypadkowe działania, 

śledztwa organów ścigania, a także dziennikarstwo śledcze. W ten sposób 

wykryto w Polsce 2018 r. 10%, w 2016 r. aż 18% nadużyć, a na świecie 21% 

[Raport PwC 2016; 2018]. 

Wykres 1. Skuteczność wybranych narzędzi wykorzystywanych w organizacjach w celu kontroli i 

ograniczania ryzyka przestępczości

Źródło: [Raport PwC 2018].

Do najpopularniejszych narzędzi zapewniających największą efektywność 

kontroli, zalicza się przede wszystkim audyt wewnętrzny (90%). Skuteczne 

jest również raportowanie do kierownictwa (45%), jak również Systemy Whi-

stleblowingu (41%). Najmniej skutecznym rozwiązaniem według PwC 2018 

jest audyt zewnętrzny (21%).
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Przeprowadzone przez PwC badania w obszarze najlepszych narzędzi po-

kazują, że audyt wewnętrzny wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, 

nie tylko dla skuteczniejszego wykrywania zagrożeń, ale również coraz czę-

ściej obejmuje on większy obszar działania, celem sprawdzenia prawidłowości 

jego funkcjonowania.

Przestępstwa gospodarcze w Polsce i na świecie

Z roku na rok skala nadużyć gospodarczych w firmach jest coraz inten-

sywniejsza. Zjawisko to można zaobserwować nie tylko w Polsce, ale także 

w innych krajach. Każde przedsiębiorstwo obarczone jest ryzykiem nadużyć 

gospodarczych zarówno ze strony swoich pracowników, jak również podmio-

tów zewnętrznych. PwC podaje, że w 2018 r., 55% nadużyć zostało popeł-

nionych przez pracowników, dlatego system kontroli w przedsiębiorstwie, 

powinien być wielostopniowy. 

Cechą polskiej przestępczości gospodarczej jest duże zróżnicowanie 

przestrzenne zarówno pod względem liczby przestępstw stwierdzonych, jak 

i wskaźników natężenia przestępczości (wykres 2).

Wykres 2. Przestępstwa gospodarcze w Polsce – stwierdzone i wykryte w latach 2010–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://bdl.stat.gov.pl]/.
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Stopień przestępczości gospodarczej ściśle koreluje z zaangażowaniem or-

ganów w proces wykrywalności. Analizując dane, widać tendencje wzrostową 

w latach 2010–2017. Wykrywalność przestępstw w 2010 roku była na pozio-

mie około 95%. W latach 2011–2012 nadal utrzymywała się na poziomie powy-

żej 90%. Od 2013 roku poziom wykrywalności zaczął spadać i wynosił 88,9%. 

W 2014 roku spadł zaledwie o 1%, natomiast w kolejnym roku wykrywalność 

była już niższa o 2,7%, czyli na poziomie 84,4%. W roku 2016, w porównaniu 

do poprzedniego, nadal zaobserwować można było spadek do 82,5%. Według 

policyjnych statystyk w 2017 roku wykrywalność przestępstw gospodarczych 

wzrosła do 87,6%, na co mógł mieć wpływ „Program przeciwdziałania i zwal-

czania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”.

W 2011 r. liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce spadła o 2868 w po-

równaniu do 2010 r. W kolejnym badanym roku spadek ten był na dobrym 

poziomie, bo odnotowano aż o 10172 mniej przestępstw niż w okresie po-

przedzającym. Rok 2013 był zdecydowanie gorszy w odnotowanych prze-

stępstwach. Ich liczba wzrosła o 18 141 w stosunku do okresu poprzedniego 

i wynosiła 159 624. W 2014 r. przestępczość wzrosła zaledwie o 1511 i wynosiła 

161135, natomiast w roku 2015 odnotowano wzrost o 6606, co dało 167 741 

przestępstw. W 2016 r. zaobserwowano spadek o 17 355 (z 167 741 w 2015 r. do 

150 386 w 2016 r.). Przyczyn spadku liczby przestępstw może być kilka. Z pew-

nością wpływ miało zaostrzenie przepisów, uszczelnienie procedur i zwięk-

szona kontrola. Część przedsiębiorców, podejmujących w latach poprzednich 

działania biznesowe budzące wątpliwości, zrobiła się bardziej ostrożna. Czę-

sto korzystają z pomocy prawnej oraz audytów podatkowych. W roku 2017, 

według badań GUS, liczba przestępstw wzrosła do poziomu 189 871 i była 

większa w stosunku do poprzedniego 2016 o 39 485.

Analizując liczbę przestępstw, warto zwrócić uwagę na regiony, w których 

były dokonywane, (tabela 2). Od 2010 do 2017 r. najwięcej przestępstw odno-

towywano w województwie śląskim, pomorskim, małopolskim i mazowiec-

kim, natomiast najmniej w podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim. 

Największy wzrost w 2017 roku w porównaniu do 2016 stwierdzono w woje-
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wództwie małopolskim, aż o 11374 przestępstw (2016 r. – 19 484 przestępstw, 

w 2017 r. – 30 858).

Tabela 2. Przestępstwa gospodarcze wg jednostek podziału administracyjnego Polski – przestęp-

stwa stwierdzone w latach 2010–2017

Województwo/

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dolnośląskie 14 674 11 816 14 953 14 542 12 858 12 437 10 620 11 615

kujawsko-po-

morskie 7 770 8 908 9 895 9 363 6 986 7 447 7 175 9 352

lubelskie 4 523 5 614 4 700 4 732 6 360 6 254 6 446 6 626

lubuskie 5 623 6 660 5794 6 841 6 975 6 760 3 790 5 609

łódzkie 9 885 8 345 6 123 6 952 7 324 8 520 8 040 9 523

małopolskie 12 691 11 378 11 896 12 436 13 625 15 417 19 711 30 858

mazowieckie 12 188 12 964 14 042 16 864 16 805 19 081 18 786 19 484

opolskie 4 747 5 149 3 653 4 662 4 137 3 400 4 201 5 307

podkarpackie 3 640 3 820 3 750 3 588 3 944 6 793 3 991 1 1617

podlaskie 3 055 2 451 2 562 2 364 2 355 3 223 2 849 3 624

pomorskie 17 457 15 794 7 027 13 551 10 602 9 520 8 732 9 838

śląskie 27 730 27 321 29 194 32 660 33 679 31 653 27 812 36 639

świętokrzyskie 7 227 7 820 6 990 7 178 7 425 9 315 4 605 6 718

warmińsko-

-mazurskie 3 799 4 465 3 828 3 191 4 849 4 020 4 406 4 387

wielkopolskie 13 282 13 501 11 384 14 728 16 441 16 071 14 043 14 223

zachodniopo-

morskie 6 050 5 649 5 692 5 972 6 770 7 830 5 179 4 451

RAZEM 154 341 151 655 141 483 159 624 161 135 167 741 150 386 189 871

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://bdl.stat.gov.pl/. 

Ponadto analizie poddano rodzaj przestępstw najczęściej popełnianych 

przez polskich przestępców gospodarczych (tabela 3). 
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Tabela 3. Przestępstwa gospodarcze w Polsce wykryte w latach 2014–2016

Rodzaj przestępstwa/Rok 2014 2015 2016

Nadużycie zaufania (art. 296) 114 201 65

Korupcja gospodarcza (art. 296a) 76 231 34

Oszustwa kredytowe (art. 297) 7 968 6 175 4 763

Pranie pieniędzy (art. 299) 210 422 301

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wie-

rzycieli (art. 300)

1 041 1 067 1 041

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji (art. 303) 66 2 37

Źródło: [Przestępstwa przeciwko…].

Wynika z niej, że najczęściej popełnianymi przestępstwami gospodarczy-

mi są oszustwa kredytowe. W 2016 r. stwierdzono 4763 sprawy. Porównując 

go z rokiem 2014, gdzie wynik ten sięgał 7968, jest znacząca różnica. Policja 

uwzględnia również przestępstwa związane z zaspokojeniem wierzycieli, któ-

re utrzymują się w badanych latach na bardzo podobnym poziomie. Rok 2014 

(1041), 2015 (1067), a w roku 2016 spadek do poziomu z 2014 (1041).

Raport ACFE z 2018 r. zwraca uwagę, że najczęściej popełnianymi naduży-

ciami są oszustwa płatnicze (21%) i dokumentacyjne (20%), w tym fałszowa-

nie sprawozdań finansowych oraz sprzeniewierzenie majątku itp. [Report to 

the nations2018]. Warto przy tej okazji wskazać, jak kształtuje się sytuacja 

na naszym kontynencie. Wśród najczęściej popełnianych przestępstw są 

oszustwa dokumentacyjne (28%), ale również kredytowe (17%), przekupstwa 

(17%), a także kradzieże gotówki (8%). Ilustruje to wykres 3.
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Wykres 3. Nadużycia stanowiące największe zagrożenie w Polsce i Europie Zachodniej wg ACFE 

2018

Źródło: [Report to the nations 2018]. 

Z badań przeprowadzonych w Polsce przez PwC wynika, że w ciągu 

ostatnich 2 lat w ponad 36% badanych jednostek, dokonano nadużyć [Raport 

PwC 2018]. 20% z nich było popełnianych przez kadrę kierowniczą, a w 44% 

odnotowano straty ponad 400 tys. zł. Według tego raportu w ciągu ostatnich 

24 miesięcy do nadużyć doszło aż w 50% przedsiębiorstw [Raport PwC 2018]. 

Biorąc pod uwagę poprzednie badania z 2016 r., to wzrost aż o 14%. Nadużycia 

popełnione przez pracowników to 55%, z czego 54% to działania personelu 

wyższego szczebla. 

Tabela poniżej ilustruje skalę nadużyć w Europie Środkowo-Wschodniej, 

Polsce i na świecie. 

Tabela 4. Nadużycia gospodarcze i ich trend

Obszar 2016 2018

Polska 36%  50%

Europa Środkowo-Wschodnia 31%  43%

Świat 36%  49%

Źródło: [Raport PwC 2018].
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Ostatnie z badań PwC dotyczyło rodzaju najczęściej popełnianych prze-

stępstw w Polsce. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5. Najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze w Polsce w 2018 (%)

Wyszczególnienie 2018

Kradzież majątku przedsiębiorstwa 47%

Nieetyczne prowadzenie biznesu i konflikty interesów 43%

Nadużycia podatkowe i transakcyjne 40%

Cyberprzestępczość 33%

Łapownictwo i korupcja 17%

Źródło: [Raport PwC 2018].

Według tych analiz [Raport PwC 2018], najczęściej w polskich firmach 

dochodzi do kradzieży majątku (47%). Na nieco niższym, ale również dość 

wysokim poziomie odnotowano nieetyczne prowadzenie biznesu i konflikt 

interesów (43%), nadużycia podatkowe i oszustwa przetargowe (40%), cyber-

przestępczość (33%). 17% respondentów zetknęło się z propozycją korzyści 

finansowej (łapówka).

Zakończenie

Na rozwój przestępczości gospodarczej wpływ ma sytuacja społeczno-poli-

tyczna oraz ekonomiczna państwa, nie bez znaczenia są także uwarunkowa-

nia kulturowe. Mimo pewnej stabilizacji, prób uszczelniania prawa, znaczącego 

stopnia wykrywalności przestępstw to poziom patologii życia gospodarczego 

jest nadal znaczący. Narusza on poziom bezpieczeństwa publicznego oraz 

interesy ekonomiczne państwa. Najważniejszymi zagrożeniami są: proceder 

prania brudnych pieniędzy, przestępstwa podatkowe, a szczególnie te, któ-
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re dotyczą wyłudzeń podatku VAT. Uwzględnić należy również działania na 

szkodę konsumentów np. wprowadzanie do obrotu gospodarczego towarów 

nielegalnych czy niebezpiecznych dla zdrowia. Dużym zagrożeniem również 

jest funkcjonowanie tzw. „szarej strefy”.

Firmy coraz częściej, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami zwłaszcza 

w sektorze finansowym, wprowadzają do swojej struktury agendy ds. zarzą-

dzania ryzykiem, niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo posiada audyt we-

wnętrzny, który pełni dużą rolę, ponieważ nie tylko kontroluje, ale również 

doradza i jest nieodłączną częścią procesów zarządzania organizacją.
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Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Banki centralne i ich rezerwy we 
współczesnej gospodarce.

Struktura rezerw dewizowych 
banków centralnych

Wstęp

We współczesnej gospodarce, gdzie system pieniężny jest bardzo skom-

plikowany, a liczba podmiotów duża, niezbędne są nadrzędne instytucje, 

których zadaniem będzie nadzorowanie funkcjonowania innych dużych 

podmiotów. Takimi instytucjami są banki centralne. Stabilny rozwój rynku 

finansowego wymaga od nich stworzenia i utrzymywania odpowiednich za-

sobów rezerw. Są niezwykle przydatne przede wszystkim w okresach wahań 

i kryzysów finansowych. Wspomagają banki, instytucje oraz inne duże pod-

mioty, których płynność jest zagrożona.

Celem artykułu jest analiza struktury rezerw banków centralnych w ostat-

nich latach. Przedstawione zostały ich podstawowe rodzaje, historia oraz 

zmiany i wielkość akumulacji. W artykule wykorzystano zarówno polską, jak 
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i anglojęzyczną literaturę, z uwzględnieniem danych statystycznych i rapor-

tów Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego.

Bank centralny 

Jest instytucją odpowiedzialną za właściwe funkcjonowanie systemu banko-

wego, utrzymywanie stabilnego poziomu cen, kontrolę podaży pieniądza, reali-

zację wyznaczonych celów inflacyjnych, utrzymywanie aktywów rezerwowych 

oraz za wspomaganie instytucji finansowych (jako pożyczkodawca ostatniej 

instancji) w obliczu kryzysów [Sprawozdanie z działalności… 2018, ss. 9; 19].

Banki centralne znacząco wpłynęły na rozwój współczesnego systemu fi-

nansowego i monetarnego oraz pełnią istotną rolę w polityce ekonomicznej 

wszystkich krajów. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stosowane były 

różne rozwiązania z zakresu polityki finansowej, ale współcześnie wszyst-

kie państwa posiadają własne banki centralne. Wyjątkiem są unie walutowe, 

w których określona liczba krajów posiada wspólny bank centralny. Najistot-

niejszym przykładem takiej sytuacji jest Europejski Bank Centralny, będący 

bankiem centralnym dla 19 (stan na styczeń 2019 roku) państw europejskich, 

dzielących euro jako wspólną walutę. Należy zauważyć, że nawet w tym 

przypadku, każdy z poszczególnych krajów wchodzących w skład strefy 

euro, posiada własny, państwowy bank centralny, będący częścią tego sys-

temu [Bernanke 2013, s. 2]. Obecnie istnieje kilka instytucji, wśród których 

można wymienić: System Rezerwy Federalnej, Bank Anglii, Bank Japonii, 

Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Szwajcarii, Bank Rezerwy Au-

stralii, Bank Kanady oraz (po raz pierwszy w zestawieniach COFER dołączył 

na koniec 2016 roku) Ludowy Bank Chin.

Istnieją dwa główne zadania bankowych instytucji centralnych na całym 

świecie. Po pierwsze, jest to utrzymywanie makroekonomicznej stabilno-

ści. Mowa tutaj o osiągnięciu zrównoważonego wzrostu w gospodarce oraz 

utrzymywaniu niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Drugim z podstawowych 

zadań jest zachowanie stabilności finansowej, a w szczególności próba zapo-
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biegania i łagodzenia kryzysów finansowych [Bernanke 2013, s. 3]. Do pozo-

stałych zadań banków centralnych należy między innymi: udzielanie poży-

czek i kredytów bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, 

operacyjna obsługa budżetu państwa, wspieranie polityki gospodarczej rządu 

(jeżeli nie koliduje to z dwoma podstawowymi zadaniami) oraz wspieranie 

działań mających na celu ograniczenie poziomu bezrobocia.

Bankowe instytucje centralne realizują wyznaczone im zadania za pośred-

nictwem uprawnień legislacyjnych, do których należą [Kozioł 2011]: kontrola 

podaży pieniądza, bezpieczeństwo systemu płatniczego.

Utrzymywanie siły nabywczej pieniądza, banki realizują za pomocą opera-

cji otwartego rynku, stóp procentowych, oraz rezerwy obowiązkowej [Kozioł 

2011]. Stopy procentowe jako najistotniejszy element regulacyjny, pozwalają 

na ustalenie wysokości oprocentowania kredytów oraz depozytów w ban-

kach komercyjnych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ ma znaczący wpływ 

na funkcjonowanie całej gospodarki. Niskie stopy procentowe pobudzają go-

spodarkę (ale utrzymywane zbyt długo, obniżają poziom inwestycji w danym 

regionie) oraz zwiększają inflację. W konsekwencji ludzie są zachęcani do wy-

dawania pieniędzy na rynku czy inwestowania w gospodarkę, a z kolei dzięki 

niższemu oprocentowaniu w bankach komercyjnych, do zaciągania kredytów 

na nieruchomości (mieszkania) czy inne projekty inwestycyjne. Z drugiej zaś 

strony, wysokie stopy procentowe wyhamowują „rozgrzaną” gospodarkę, co 

powoduje zmniejszenie inflacji i zachęca do rezygnacji z wydawania pienię-

dzy. Sprzyja to oszczędzaniu i lokowaniu środków w bankach. Podaż pieniądza 

w gospodarce jest także kształtowana poprzez operacje otwartego rynku. 

Banki centralne emitują krótkoterminowe bony pieniężne, jak również mogą 

kupować od banków komercyjnych wcześniej określone papiery wartościowe. 

W zależności od typu transakcji (emisja lub skup) dokonywane są regulacje ilo-

ści nadwyżek w sektorze bankowym, co z kolei podnosi lub zmniejsza dostęp-

ność pieniędzy w gospodarce [Kozioł 2011]. Ostatnim uprawnieniem związa-

nym z kontrolą podaży finansów, jest regulowanie poziomu utrzymywania 

rezerwy obowiązkowej. Polega to na tym, że część środków wpłaconych do 
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banków komercyjnych, nie może być wykorzystana na rynku bankowym, ale 

musi być utrzymywana na rachunku w banku centralnym. 

Istnieje również uprawnienie dotyczące reżimu kursowego, ale to z ko-

lei ustala rząd. Bank centralny jest jedynie podmiotem realizującym tę po-

litykę od strony operacyjnej. Wyróżniamy trzy podstawowe typy kursów 

[Tymoczko 2013]: 

 · stały (związanie waluty krajowej z zagraniczną), 

 · płynny (cena uwarunkowana jest na podstawie sił rynkowych), 

 · zmienny (połączenie obu powyższych typów).

Należy zaznaczyć, że wyłącznie kurs płynny umożliwia swobodną działal-

ność banku centralnego, gdyż pozwala na dokonywanie interwencji na rynku 

walutowym, obniżając w ten sposób ryzyko [Kozioł 2011]. 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obowiązkiem banków centralnych jest 

pilnowanie bezpieczeństwa systemu bankowego. Ta funkcja jest realizowana 

między innymi poprzez zapewnienie płynności finansowej bankom komercyj-

nym, czyli dbanie o zdolność do bieżącej obsługi bankowej (bank centralny 

nazywamy często kredytodawcą ostatniej instancji) [Kozioł 2011]. Ponadto 

bankowe instytucje centralne pełnią rolę informacyjną, tworząc analizy, spra-

wozdania czy ogłaszając różnego rodzaju komunikaty, prognozy w sferze me-

dialnej, co jest istotne dla uczestników rynków finansowych.

Rezerwy – identyfikacja

Współcześnie aktywa rezerwowe utrzymywane są we wszystkich bankach 

centralnych na świecie, ze względu na funkcję, jaką pełnią na rynkach między-

narodowych, m.in. wzmocnienie wiarygodności finansowej państwa, wsku-

tek czego przyczyniają się do zmniejszenia kosztów finansowania na rynkach 

międzynarodowych. Aktywa rezerwowe służą również do zmniejszenia ryzy-

ka odpływu kapitału oraz do łagodzenia skutków kryzysu finansowego (np. 

poprzez wspieranie sektora bankowego w przypadku recesji lub paniki) [Spra-

wozdanie z działalności… 2018].
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Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego zamiesz-

czoną w punkcie 6.64 statutu bilansu płatniczego, odpowiednio sformuło-

waną w monografii Dominika A. Skopieca „Akumulacja rezerw dewizowych 

we współczesnej gospodarce światowej”, „aktywa rezerwowe to zagraniczne 

aktywa rezerwowe, które są łatwo dostępne i kontrolowane przez władze 

monetarne danego kraju, wykorzystywane w celu finansowania deficytów 

bilansu płatniczego, w interwencjach na rynku walutowym, mających na celu 

oddziaływanie na kurs waluty krajowej oraz w innych powiązanych celach, 

takich jak utrzymywanie wiarygodności i zaufania do waluty i gospodarki kra-

jowej, a także jako instrument zagranicznego kredytowania. Aktywa te muszą 

być nominowane w walutach obcych oraz muszą być faktycznie istniejącymi 

aktywami” [Balance of Payments… 2009, s. 111]. 

Zgodnie z powyższymi wskazówkami muszą to być przede wszystkim ak-

tywa zagraniczne, czyli zobowiązania zaciągnięte przez nierezydentów. Należy 

również podkreślić, iż aktywa wyemitowane w walucie obcej przez krajowe wła-

dze monetarne lub też roszczenia wobec podmiotów krajowych, nie będą zali-

czane do aktywów rezerwowych [Skopiec 2017, s. 11]. Dodatkowo do aktywów 

rezerwowych nie zalicza się również kredytów zaciągniętych przez państwo. 

Kolejnym warunkiem wynikającym ze statutu jest szybki oraz łatwy dostęp 

do zasobów, jak również możliwość skorzystania z nich. Ważna jest również 

sprawna zamiana tych aktywów na zbywalny pieniądz. Elementem spornym 

są aktywa państwowych funduszy majątkowych (PFM stosowane są zazwy-

czaj wśród krajów bogatych w surowce), a umieszczenie ich w aktywach re-

zerw, zależy od decyzji poszczególnych krajów. Pełna kontrola aktywów przez 

władze monetarne jest wtedy, gdy środki te są w ich faktycznym posiadaniu 

lub w posiadaniu innych państwowych instytucji, ale te z kolei muszą uzyskać 

pozwolenie od władz monetarnych, co skutkuje tym, że faktycznym podmio-

tem dysponującym musi pozostać krajowa instytucja monetarna. 

Co więcej, aktywa rezerwowe bezwzględnie muszą być łatwo rozporzą-

dzalne oraz płynne. Płynność przejawia się w sposobności szybkiego pozbycia 

się środków oraz charakteryzuje się niskim nadkładem kosztowym. Aktywa 
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muszą być nominowane w walutach wymienialnych, a zarządzanie rezerwami 

nie powinno być ograniczane przez żadne warunki [Skopiec 2017, s. 12].

Do pozostałych celów dysponowania aktywami rezerwowymi należy za-

liczyć: interwencje na rynku walutowym, finansowanie deficytu bilansu płat-

niczego czy zwiększanie zaufania do gospodarki [Skopiec 2017, s. 12]. Istotne 

jest, że dane o aktywach rezerwowych przesyłane są przez władze mone-

tarne poszczególnych krajów raz na miesiąc do MFW w ramach Special Data 

Dissemination Standard (SDDS) [Balance of Payments… 2009]. Zgodnie z tymi 

informacjami, aktywa rezerwowe banków centralnych można podzielić na 

cztery główne rodzaje: rezerwy walutowe, złoto, specjalne prawa ciągnienia 

(SDR), pozycja rezerwowa w MFW. Należy nadmienić, że zgodnie z usystema-

tyzowaniem terminologii omówionej przez M.A Dąbrowskiego, pojęcie akty-

wów rezerwowych znaczy to samo, co pojęcie rezerw dewizowych, a z kolei 

rezerwy walutowe są pojęciem węższym i stanowią ich składową [2015]. 

W przypadku kraju, zmiana rezerw jest pochodną rachunku obrotów bie-

żących, głównie importu oraz eksportu, co również można zinterpretować 

jako napływ i odpływ kapitału. Jest to kolejny czynnik wymuszający skale 

rezerw dewizowych. 

Światowe aktywa rezerwowe

Instytucje monetarne (współcześnie w większości są to banki centralne), 

które wchodzą w skład SDDS, co miesiąc raportują do MFW o swoim stanie 

bilansowym, a dokonują tego w określony przez Fundusz sposób (tabela 1). 

W zestawieniu opisane zostały wszystkie składniki w sposób usystematyzo-

wany, zawierający m.in.: rezerwy walutowe, złoto, specjalne prawa ciągnienia 

(SDR), pozycja rezerwowa MFW oraz inne aktywa rezerwowe. SDR to między-

narodowa jednostka rozrachunkowa mająca charakter pieniądza bezgotów-

kowego, której wartość jest odpowiednio wyliczana na podstawie koszyków 

walut wiodących. 
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Tabela 1. Oficjalne aktywa rezerwowe i pozostałe aktywa w walutach obcych

A. Oficjalne aktywa rezerwowe

1. Rezerwy w walutach wymienialnych

(a) Papiery wartościowe

(b) Gotówka i depozyty:

(i) inne banki centralne, Bank Rozrachunków Międzynarodowych i MFW

(ii) w bankach z siedzibą w kraju sprawozdawcy

(iii) w bankach z siedzibą poza krajem sprawozdawcy

2. Pozycja rezerwowa MFW

3. SDR (specjalne prawa ciągnienia)

4. Złoto (w tym depozyty złota i swapy na złoto)

5. Inne aktywa rezerwowe (w tym derywaty finansowe i inne)

B. Pozostałe aktywa w walutach obcych

1. Papiery wartościowe niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych

2. Depozyty niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych

3. Pożyczki niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych

4. Derywaty finansowe niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych

5. Złoto niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [International Reserves…2013, s. 47].

Wzorując się na aktualnych danych agregatowych, dotyczących poziomu 

światowych rezerw, przedstawionych w raportach MFW, można przeczytać, 

iż całkowite rezerwy międzynarodowe do połowy 2018 roku wyniosły 9,35 

biliona SDR. 
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Wykres 1. Struktura aktywów rezerwowych krajów członkowskich MFW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Annual Report… 2018; https://www.imf.org/].

Wzrost w stosunku do poziomu z początku 2017 r. wynosił 2,4%. Naj-

większym pod względem udziału składnikiem są rezerwy walutowe. Ich 

wartość wzrosła do lipca 2018 roku o 1,8 % w stosunku do poprzednie-

go okresu i wynosiła 8,1 biliona SDR, co stanowi 86,6% całości rezerw, 

z czego 4,83 biliona SDR przypadało w udziale krajom wschodzącym 

i rozwijającym się, natomiast 3,2 biliona SDR było w posiadaniu krajów 

rozwiniętych. W przypadku złota wartość rynkowa wzrosła w 2018 

roku w stosunku do stanu z roku 2017 (o 8,8%), natomiast ilość zasobu 

wzrosła o 1,2%, co pozwoliło osiągnąć wartość 996 mld SDR. W związku 

z tym, udział złota jako aktywa rezerwowego, przebił kolejną granicę 

(obecnie stanowi ok. 10,5%) [Annual Report 2018]. Pozostałe dwie po-

zycje: specjalne prawa ciągnienia (SDR) i pozycja rezerwowa w MFW 

są mało istotne ze względu na ich niewielki udział procentowy w ak-

tywach rezerwowych, i wynoszą (w SDR): 204,2 mld i 66,4 mld [Annual 

Report 2018]. Całościowe rozłożenie struktury aktywów rezerwowych 

zostało przedstawione na wykresie 1. Wzrost akumulacji rezerw nie-

ustanie przyspiesza, czego dowodem jest fakt, iż jeszcze w 1996 r. świa-

towe aktywa rezerwowe w stosunku do ich wartości PKB wynosiły ok. 

6%, a w 2017 r. przekroczyły już poziom 16% [Skopiec 2017 s. 7].
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Rezerwy walutowe

Wariant alokacji rezerw w obce waluty pojawił się w latach 30. XX wieku wraz 

z dwoma statutami Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, 

Banking Act 1933 i Banking Act 1935 [Skopiec 2017, s. 20].

Był to system waluty złoto-dewizowej, polegający na powiązaniu wa-

luty jednego kraju z walutami wymienialnymi (później) na złoto innych 

krajów. Jego pełne rozwinięcie dokonało się po II wojnie światowej w tzw. 

systemie Bretton Woods. Umożliwił on z jednej strony złagodzenie efek-

tów wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX w., z drugiej zaś dawał zna-

czące możliwości przyrostu aktywów rezerwowych, większe niż miało to 

miejsce w przypadku ery złota. 

Współcześnie po upadku systemu złoto-dewizowego w latach 1971–1973, 

większość udziałów w rezerwach banków centralnych stanowią aktywa walu-

towe, w 2018 roku stanowiły one 86,6% wszystkich rezerw [https://www.imf.

org]. Podstawowa cecha rezerw w walutach wymienialnych wiąże się z po-

jęciem wymienialności, państwo gwarantuje zaś możliwość wymiany waluty 

obcej na krajową i odwrotnie. 

W przypadku kraju zmiana rezerw jest pochodną rachunku obrotów bie-

żących, głównie importu oraz eksportu, co również można zinterpretować 

jako napływ i odpływ kapitału. Jest to kolejny czynnik wymuszający skalę 

rezerw dewizowych. Dla przykładu w ostatnich latach rezerwy walutowe 

Polski wzrosły o niemal 100%. Zmiana ta spowodowana była otrzymaniem 

na inwestycje ponad 90 mld dolarów netto z Unii Europejskiej. Ponadto do 

Polski napłynęło ok. 230 mld USD z tytułu inwestycji zagranicznych. Te sy-

tuacje miały pozytywny wpływ na kształtowanie się bilansu płatniczego, 

co z kolei przełożyło się na ponadprzeciętny przyrost rezerw walutowych 

[Małecki 2019, ss. 292–293].

Warto zwrócić uwagę na dwa pojęcia nierozłącznie związane z restrykcja-

mi wymienialności: rachunek obrotów kapitałowych oraz rachunek obrotów 

bieżących. Na rachunek obrotów bieżących składa się: 



150

Damian Walczak

 · saldo obrotów towarowych (import, eksport), 

 · saldo dochodów wtórnych (bieżące transfery pomiędzy rezydentami 

a nierezydentami tj. nieodpłatna pomoc międzynarodowa darowizny), 

 · saldo usług, saldo dochodów pierwotnych (np. wynagrodzenia). 

Rachunek obrotów kapitałowych to transfery kapitałowe, czyli transfery 

własności aktywów (rzeczowych), tj. dary oraz pomoc bezzwrotna przezna-

czona na finansowanie środków trwałych, środki pomocy udzielone przez 

instytucje międzynarodowe, umorzenie długu [Statystyka bilansu… 2018, ss. 

10–21]. Jest to zestawienie inwestycji zagranicznych w danym kraju.

Można wyróżnić cztery typy wymienialności walut [Skopiec 2017, s. 20]:

 · wymienialność wewnętrzną, 

 · wymienialność zewnętrzną, 

 · wymienialność według standardu MFW, 

 · pełną wymienialność. 

Wymienialność wewnętrzna (polegająca na wymianie waluty krajo-

wej na waluty obce przez rezydentów), funkcjonująca w Polsce w 1990 

roku już nie istnieje, w przeciwieństwie do pozostałych, które obecne są 

w gospodarce światowej.

Najmniejszą swobodą cechuje się wymienialność zewnętrzna, która umoż-

liwia nierezydentom wymianę walut w zakresie transakcji rejestrowanych na 

rachunku obrotów bieżących. Ogranicza natomiast dokonywanie transakcji 

na rachunku obrotów kapitałowych. W tym rodzaju wymienialności ograni-

czone zostało również dokonywanie transakcji przez rezydentów w dwóch 

wymienionych rodzajach transakcji. Wprowadzenie co najmniej wymienial-

ności zewnętrznej powoduje narażenie gospodarki na niedogodności (zmiany 

koniunktury, wahania kursów), zaleca się więc, aby spełnione zostały okre-

ślone warunki (niska inflacja czy stabilny bilans płatniczy), do czasu, aż dane 

państwo zdecyduje się otworzyć gospodarczo. Kolejnym rodzajem, mniej 

restrykcyjnym, jeżeli chodzi o swobodę wymiany walut, jest wymienialność 

zgodna ze standardem MFW. Dopuszcza ona wymianę walut dla nierezyden-

tów i rezydentów w zakresie transakcji dokonywanych na rachunku obrotów 
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bieżących, ale ograniczenie dotyczy transakcji rejestrowanych na rachunku 

obrotów kapitałowych dla obu wyżej wymienionych podmiotów. Ostatnim 

typem jest pełna wymienialność cechująca się całkowitą swobodą wymiany 

walut między rezydentami a nierezydentami w zakresie obu rachunków obro-

tów [Skopiec 2017, ss. 20–21].

Z punktu widzenia gospodarczego rezerwy walutowe są utrzymywane 

w kluczowych walutach, które charakteryzują się pełną wymienialnością. Co 

więcej, muszą spełniać co najmniej kilka funkcji [Kenen 1983, s. 16]: środka 

płatniczego, środka tezauryzacji, miernika wartości, dla nierezydentów ze sfe-

ry oficjalnej (instytucje państwowe, głównie banki centralne) i prywatnej.

W sferze prywatnej waluta międzynarodowa odgrywa rolę waluty trans-

akcyjnej, a więc takiej, w której podmioty prywatne rozliczają transakcje. Przy 

wykonywaniu ich niezbędne jest, aby podmioty te nabyły walutę obcą lub się 

jej pozbyły za pośrednictwem banków, aktywnie uczestniczących na rynku 

walutowym. W handlu międzynarodowym to waluta ta pełni funkcję mierni-

ka wartości, w oparciu o nią wystawia się faktury lub ustala kursy. W sferze 

oficjalnej z kolei, funkcja miernika wartości waluty międzynarodowej przed-

stawia się poprzez przypisanie jej funkcji waluty referencyjnej. Dzieje się tak 

w przypadku, kiedy kraj jest powiązany z walutą referencyjną poprzez stały 

lub hybrydowy system kursu [Skopiec 2017, s. 22]. Podczas gdy dane państwo 

zdecyduje się na wybranie systemu kursu płynnego, istotne jest zarządzanie 

ryzykiem finansowym w procesie zarządzania aktywami rezerwowymi po-

przez dywersyfikację koszyka walut.

Współcześnie istnieje kilka różnych walut międzynarodowych, natomiast 

te spełniające klasyczne funkcje pieniądza, określane są mianem walut klu-

czowych. Zazwyczaj jednak w systemie międzynarodowym jedna waluta ma 

przewagę nad innymi, a częstotliwość jej wykorzystywania na rynku prywat-

nym i bankowym jest znacznie większa od pozostałych. Taka sytuacja defi-

niuje walutę jako dominującą. Obecnie taką funkcję pełni dolar amerykański, 

a z kolei walutami kluczowymi są euro, funt szterling i jen [Hartmann 2003, s. 

15]. Aby uznać walutę za dominującą, kraj który jest w jej posiadaniu, musi gó-
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rować w gospodarce światowej (w produkcie brutto i handlu), a ponadto musi 

utrzymywać stabilny poziom cen w celu uzyskania siły nabywczej w dłuż-

szym czasie [Skopiec 2017, s. 23].

Aktualnie w światowej gospodarce panuje system wielodewizowy, co 

oznacza, że wiele walut piastuje funkcję międzynarodową, ale dominującą siłą 

jest dolar, który ma kilkudziesięcioprocentową przewagę nad drugim w ze-

stawieniu euro. Strukturę walutową reprezentuje wykres nr 2, gdzie wyszcze-

gólniony został udział procentowy w rezerwach walutowych najważniejszych 

międzynarodowych środków płatniczych w 2018 roku.

Wykres 2. Struktura alokacji rezerw walutowych w poszczególne waluty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [Currency Composition…].

Analizując prezentowany wykres, można stwierdzić, iż obecnie dominuje do-

lar, który stanowi 61,69% całości światowych rezerw w walutach wymienialnych. 

Drugą pozycją w kolejności jest wspólna waluta krajów wchodzących w skład 

strefy euro, a jej udział wynosi nieco ponad 20%. Pozostałe pozycje można uznać 

za mało istotne (funt szterling, jen japoński). Ciekawostką natomiast w powyż-

szym wykresie jest udział chińskiej waluty – renminbi. Dołączyła ona po raz 

pierwszy do czołowej ósemki w zestawieniach COFER pod koniec 2016 roku, ale 

na razie jej udział w koszyku walut rezerwowych jest marginalny (1,89%).
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Złoto

Zawsze fascynowało ludzi. Jest też najbardziej kowalnym ze wszystkich zna-

nych nam metali (1 gram złota można wykuć na powierzchni 1 metra!), posia-

da też wyjątkowe właściwości kwasoodporne. Na przestrzeni ostatnich 150 

lat złoto i jego rola w światowej gospodarce ulegała licznym przemianom, co 

w efekcie doprowadziło do spadku znaczenia pozycji tego kruszcu (szczegól-

nie po upadku systemu z Bretton Woods) jako pieniądza w systemie waluto-

wym i rezerwowym.

Dominującą funkcję pełniło w czasie, kiedy funkcjonował system złotej 

waluty (Gold Standard), w latach 1870–1914. W Wielkiej Brytanii funkcjono-

wał już od 1821 roku. Polegał on na wymianie pieniądza papierowego na złoto, 

czyli na „uzależnieniu emisji pieniądza papierowego od wielkości rezerw złota” 

[Pełka]. Ówcześnie nie było żadnych międzynarodowych instytucji regulują-

cych przepływy oraz ilości wydobywanego złota, co w efekcie powodowało 

problemy np. w postaci deflacji, ponieważ pod koniec XIX w. postęp rozwijał 

się nieproporcjonalnie szybciej, niż zapotrzebowanie na ilość wydobywane-

go kruszcu. Po I wojnie światowej podejmowano jeszcze próby powrotu do 

złotego standardu, lecz ostatecznie kres takim planom położył wielki kryzys 

1929–1933, którego skutki na całym świecie odczuwalne były jeszcze przez 

parę lat.

Znaczenie złota uległo deprecjacji po II wojnie światowej w systemie walu-

ty złoto-dewizowej (gold-exchange standard), ustanowionym w Bretton Wo-

ods. Powołany został wtedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego 

zadaniem było m.in. nadzorowanie i wspieranie instytucji finansowych (głów-

nie banków centralnych) na arenie międzynarodowej. System ten cechował 

się obowiązkiem związania (parytetem) walut krajów zrzeszonych w ramach 

MFW z amerykańskim dolarem, natomiast dolar był jedyną walutą, która była 

wymienialna na złoto w relacji 35 USD za 1 uncję złota [Pełka]. Należy zauwa-

żyć, że tego typu transakcji mogły dokonywać jedynie banki centralne. Inne 

instytucje oraz osoby prywatne nie miały takiej możliwości. We wczesnych 
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latach 60. XX w. pojawiły się pewne problemy związane z podażą złota. Jego 

produkcja znacznie zmalała, natomiast podaż dolara wzrastała, co musiało 

doprowadzić do obniżania poziomu rezerw Stanów Zjednoczonych. Ważnym 

faktem były zmiany w ilości zapasów złota, które w 1944 r. stanowiły 250% 

zagranicznych zobowiązań USA, podczas gdy w 1961 roku wartość ta spadła 

do 19% [Pełka]. Zapotrzebowanie na złoto było na tyle duże, że banki central-

ne tracąc rezerwy złota, nie mogły wyhamować wzrostu jego ceny. Skutko-

wało to spadkiem zaufania do dolara, co w efekcie w 1971 roku spowodowało 

zawieszenie wymienialności dolara na złoto, a finalnie w 1973 roku załama-

niem się systemu z Bretton Woods oraz wprowadzeniem zmiany systemu 

kursowego w czołowych bankach centralnych – kursu płynnego. Z kolei dru-

ga poprawka do statutu MFW (z 1978 roku) „sankcjonowała eliminację złota 

jako jednego z kluczowych elementów dotychczasowego systemu kursów 

walutowych” [Skopiec 2017, s. 18]. 

Obecnie złoto pełni rolę środka tezauryzacji oraz jest akumulowane 

przez banki centralne, jako składnik aktywów rezerwowych. Udział procen-

towy tego kruszcu w światowych rezerwach uległ znaczącemu zmniejszeniu 

w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. Wtedy ten szlachetny metal 

w stosunku do pozostałych rezerw stanowił ok. 17% całości, podczas gdy pod 

koniec 2016 udział ten wyniósł ok. 10%. Zmniejszenie stosunku rezerw złota 

do ich całości nie idzie w parze z jego ilością, ponieważ podaż złota znacząco 

wzrosła od tamtego czasu (ok. 3,5 krotnie do 2016 roku). Sytuacja taka jest 

spowodowana nieproporcjonalnym w stosunku do pozostałych aktywów re-

zerwowych wzrostem rezerw walutowych w aktywach banków centralnych 

[Skopiec 2017, ss. 64–65]. 

Zgodnie z danymi World Gold Council, na koniec trzeciego kwartału 2018 

roku, wszystkie rezerwy złota banków centralnych wynosiły 33759 ton, z cze-

go ponad 24% przypadało w udziale USA. Tak wysoki poziom zapasów, kraj 

ten częściowo zawdzięczał dystrybucji rezerw dokonywanych przez państwa 

europejskie po pierwszej wojnie światowej. Ze względu na brak stabilno-

ści w Europie w okresie międzywojennym oraz ryzyko eskalacji konfliktów, 
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utrzymywały niemal wszystkie rezerwy złota w USA. Po II wojnie światowej 

tendencja ta ulegała stopniowej zmianie i z 69% światowych zasobów złota 

w 1949 roku, Stany Zjednoczone posiadały już ok. 24% pod koniec 2018 roku, 

a kraje europejskie z kolei systematycznie powiększały swoje skarbce. W 2018 

roku trzy z nich (Niemcy, Francja, Włochy) łącznie posiadały większą ilość zło-

ta od lidera światowego – USA.

Wykres 3. Państwa z największymi rezerwami złota (w tonach) w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [World Gold Council].

Złoto jest zawsze chętnie nabywane w okresach niestabilności na rynkach 

światowych. Jako pieniądz pełniący funkcję tezauryzacji, cieszy się również 

sporym zainteresowaniem inwestorów zamożnych klientów. Wielu ekspertów 

jest zgodnych, co do tego, że wprowadzenie standardu złota w perspektywie 

bardzo długiego czasu (kilkadziesiąt lat lub więcej), skutkowałoby stabilnym 

rozwojem gospodarczym i utrzymującą się na stałym poziomie inflacją, na-

tomiast w okresach relatywnie krótkich (do 10 lat) może powodować spore 

wahania, czego Wielka Brytania i USA doświadczyły w XIX i XX wieku. Rezul-

tatem była niekontrolowana inflacja lub deflacja, co negatywnie wpływało na 

stabilność finansową gospodarki [Bernanke 2013, s. 13].
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Specjalne prawa ciągnienia i pozycja rezerwowa 
MFW

W systemie ustanowionym w Bretton Woods, waluty międzynarodowe zo-

stały powiązane wartościowo z dolarem amerykańskim jako jedynym wymie-

nialnym na złoto, a kurs przeliczeniowy wynosił 1/35 uncji złota. Z czasem, ze 

względu na fakt, że podaż dolara ulegała zwiększeniu, a ilość wydobywanego 

złota zmniejszeniu, system złoto-dewizowy stopniowo się marginalizował. 

W 1969 roku, próbując ratować sytuację MFW wprowadził tzw. specjalne pra-

wa ciągnienia [Clark, Polak, 2004, ss. 51–57].

Specjalne prawa ciągnienia lub SDR (z ang. special drawing rights) to między-

narodowy zasób rezerwowy, którego stworzenie miało na celu uzupełnienie ofi-

cjalnych rezerw banków centralnych państw członkowskich MFW o dodatkową 

płynność. Ponadto SDR są międzynarodową jednostką rozliczeniową, nieposia-

dającą materialnej formy, która istnieje jedynie w formie zapisu elektronicznego. 

W momencie utworzenia specjalnych praw ciągnienia, MFW ustalił wartość na: 

1 SDR = 0,888671 grama złota, co oznaczało równowartość 1 USD w 1969 roku. 

Po upadku systemu z Bretton Woods, MFW został zmuszony do zdefiniowania 

na nowo wartości SDR. Nowe wyliczenie polegało na zdefiniowaniu koszyka 16 

czołowych walut, z którego ustalona była wartość SDR. Od 1981 roku w skład 

koszyka walut SDR wchodziły: dolar, marka niemiecka, frank francuski, jen japoń-

ski, funt szterling. Sytuacja zmieniła się w 1999 roku, w związku z powstaniem 

Europejskiego Banku Centralnego. Koszyk najważniejszych światowych walut 

zawierał cztery pozycje: dolar, euro, jen i funt szterling [Williamson 2009]. 

Współcześnie zgodnie ze statutami MFW, to tym czy dana waluta znaj-

dzie się w tzw. koszyku walut SDR, decyduje jej rola w handlu światowym 

(pod uwagę brane są kraje notujące największy eksport w ostatnich 5 latach). 

Waluta taka musi również cechować się swobodną używalnością, co z kolei 

przekłada się na dokonywanie za jej pomocą płatności na arenie międzynaro-

dowej. Co więcej, udział takiej waluty w światowych rezerwach walutowych 

musi stanowić określony procent w statutach. 
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Zarówno struktura, jak i wagi koszyka walutowego, ustalane są przez za-

rząd MFW raz na 5 lat. W strukturze funkcję waluty dominującej zawsze peł-

nił dolar amerykański, a druga w kolejności do 1998 r. była marka niemiecka. 

Zmiany nastąpiły w roku 1999, kiedy utworzona została Eurostrefa z EBC na 

czele. Wtedy euro zastąpiło markę niemiecką oraz franka francuskiego, obej-

mując ok. 32% udziałów. Wyraźna zmiana na rynku międzynarodowym nastą-

piła przy wyliczeniu struktury ostatniego koszyka na lata 2016–2021, kiedy to 

pierwszy raz (jako piąta waluta w zestawieniu, a trzecia co do wielkości), dołą-

czyła chińska renminbi, na początku otrzymując prawie 11% [Special Drawing 

Rights…]. Od 2000 roku systematycznie spada rola jena (18% w 2000 r.), które-

go obecny przydział to nieco ponad 8%. Euro budował swoją siłę jako waluta 

wymiany handlowej i jako rezerwa walutowa, osiągając poziom 37% w 2011 

roku. W ostatnim zestawieniu jej udział spadł znacząco do ok. 30%, m.in. z po-

wodu rosnącej roli debiutującego w strukturze juana [MFW Press Release…].

Wykres 4. Struktura walutowa koszyka SDR w latach 2011–2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Special Drawing Rights (SDR); International Monetary 

Fund].
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SDR wydawane są krajom proporcjonalnie do ich udziału kwotowego 

w MFW. Ze względu na fakt, iż kwota ta oparta jest w dużej mierze na PKB, 

kraje bogate posiadają większą ilość tego zasobu rezerwowego. Zgodnie ze 

statutami MFW, kreacja SDR odbywa się na dwa sposoby: po pierwsze przez 

tzw. alokacje generalne (ogólne), przydzielane proporcjonalnie do kwot udzia-

łu przez zarząd MFW, po drugie są to alokacje specjalne przydzielane w wy-

jątkowych sytuacjach. Do 2019 roku miały miejsce trzy alokacje generalne: 

w 1970–1972 (9,3 mld SDR), 1979–1981 (12,1 mld SDR), 2009 (161,2 mld SDR) oraz 

jedna kreacja specjalna, która miała miejsce w 2009 roku w wysokości 21,5 mld 

SDR [International Monetary Fund].

Specjalne prawa ciągnienia są z kolei jednostką o bardzo stabilnej warto-

ści, czego zasługą jest sposób określania struktury i kursu SDR. Kurs oblicza-

ny jest codziennie, a aktualizacja koszyka ma miejsce raz na 5 lat. Ten rodzaj 

składnika rezerw może być używany jako miernik wartości.

Należy także pamiętać o pozycji rezerwowej Międzynarodowego Fundu-

szu Walutowego. Zgodnie z objaśnieniami samego MFW, pozycja rezerwowa 

jest sumą walut obcych i SDR, które dany kraj może pożyczyć od Funduszu 

oraz zadłużenia zaciągniętego przez MFW (w tym również pożyczki zacią-

gnięte od krajów należących do MFW) [Balance of Payments… 2009]. Nale-

ży zaznaczyć, że mechanizm jest samofinansujący się i opiera się na pobo-

rze opłat od przydziałów, które są następnie wykorzystywane do opłacania 

odsetek od udziałów SDR. 

Źródłem pożyczkowej działalności MFW są udziały członkowskie. Jednak-

że środki te nie są wystarczające, w związku z tym Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy musi pozyskać je w dwojaki sposób. Po pierwsze, pożyczając je od 

krajów członkowskich, po drugie, za pomocą emisji dłużnych papierów warto-

ściowych [Gąsiorowski, Grotte, Frankiewicz i in. 2013, s. 61]. 

Kwota oraz procent udziałów wyznaczane są na podstawie kryteriów, 

do których należą: udział i otwartość w handlu zagranicznym, stabilność 

w dochodach z eksportu, wysokość rezerw dewizowych. Udziały wpłacane 

są w 75% w walucie krajowej i w 25% w międzynarodowych walutach wy-
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mienialnych lub SDR [Skopiec 2017, s. 30]. Warto wspomnieć, że wkład finan-

sowy członków MFW określa nie tylko kwotę SDR, która jest przyznawana 

poszczególnym państwom podczas kolejnych emisji praw ciągnienia, ale 

również reguluje liczbę głosów w MFW (100000 XDR, trzyliterowy symbol 

jednostki rozliczeniowej MFW. Symbol SDR jest zajęty przez walutę Surina-

mu, to jeden głos więcej).

Wynika z tego, że premiowane są mocarstwa, które ze względu na rangę 

oraz status handlowy i rezerwowy na świecie dokonały największych wpłat, 

co z kolei przekłada się na liczby głosów. Dla przykładu USA jako jedyny czło-

nek MFW posiadają prawo weta.

W strukturze aktywów rezerwowych banków centralnych pozycja rezer-

wowa jest niewątpliwie najmniejszym rodzajem rezerw, liczy 66,4 mld SDR, co 

stanowi ok. 0,71% całości i ma marginalny wpływ na międzynarodową płyn-

ność finansową banków centralnych [Skopiec 2017, s. 31]. 

Podsumowanie

Na podstawie analizy oficjalnych aktywów rezerwowych, można wysnuć 

wniosek, iż akumulacja rezerw walutowych od końca lat 90. XX przyspie-

szyła na niespotykaną wcześniej skalę. Szczególną rolę pełnią tutaj rezer-

wy walutowe, których udział w światowym produkcie brutto wzrósł z 6% 

w 2000 r. do 16% w 2016 r. 

Nie bez znaczenia jest współczesna rola złota, drugiego co do wielko-

ści aktywa rezerwowego. W tym przypadku do czasów kryzysu finansowe-

go z 2008 r. banki centralne wyprzedawały złoto, jednocześnie powiększa-

jąc swoje zasoby walutowe. Chwilę po kryzysie tendencja ta uległa zmianie, 

a od 2011 roku bankowe instytucje centralne zaczęły masowo dokonywać 

jego zakupów, czego efektem jest (zgodnie z danymi MFW) średniorocz-

ny przyrost złota o ok. 514 ton.

Utrzymywanie aktywów rezerwowych jest niezbędne do zachowania 

płynności, stabilności i bezpieczeństwa państwa. Należy zastanowić się, czy 
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ich obecna wielkość i szybki przyrost, nie spowodują kolejnych wahań na ryn-

kach finansowych i nie przybliżą nas do kolejnych kryzysów.
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Społeczna Akademia Nauk

Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Rachunkowość zarządcza 
i jej praktyczne zastosowanie 
w prowadzeniu działalności 
gospodarczej wykonywanej 
osobiście

Wstęp 

Współczesna ekonomia wykorzystuje paradygmat gospodarki przedsiębior-

czej stojącej na straży różnorodności produkcyjnej, postępu technologicz-

nego i innowacji, zaś podstawą rozwoju gospodarczego w tej koncepcji są 

mikro i małe przedsiębiorstwa, będące źródłem konkurencyjności i zmian 

w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Przedsiębiorcza postawa ludzi biz-

nesu determinuje bowiem powstawanie nowych rodzajów działalności, 

tworzenie miejsc pracy, wzrost dochodów, rozszerzanie rynków zbytu, wy-

korzystanie zasobów lokalnych, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

stymuluje przewagę konkurencyjną.

Obserwacja zjawiska przedsiębiorczości może odbywać się na różnych 

płaszczyznach, a jedną z nich jest rachunkowość. Połączenie tych dwóch ob-
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szarów uznaje się za istotne w odniesieniu do orientacji przedsiębiorczej oraz 

projektowania i wykorzystania systemu rachunkowości zarządczej. Dlatego 

też należy podkreślić, że na przedsiębiorczość wpływa organizacyjna efek-

tywność finansowa i pozafinansowa danego podmiotu gospodarczego.

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na rolę zasad rachunkowo-

ści zarządczej w prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, 

czyli przez firmy w skali mikro (rodzinne). Problematyka dotyczy także or-

ganizacji oraz możliwości i potrzeb zastosowania rachunkowości zarządczej 

w tego typu przedsiębiorstwach.

Wstępna analiza problemu pozwala postawić hipotezę, która zakłada, że 

na wybór narzędzi rachunkowości zarządczej, wykorzystywanych w tego typu 

przedsiębiorstwach na wczesnych etapach rozwoju do oceny przebiegu dzia-

łalności gospodarczej, jej wpływu na poziom świadomości przedsiębiorcy, ma 

posiadanie wykształcenia kierunkowego, kompetencji i doświadczenia w tym 

zakresie. W celu weryfikacji hipotezy wykorzystano analizę krytyczną publi-

kacji naukowych oraz wyniki studium przypadków wykorzystania narzędzi ra-

chunkowości zarządczej przez przedsiębiorców. 

Przedsiębiorczość

Jest zjawiskiem wieloaspektowym. W literaturze przedmiotu realizowana jest 

w czterech podstawowych rodzajach:

 · przedsiębiorczość przedorganizacyjna, definiowana jako działania, takie 

jak: praca na podstawie elastycznych umów, poszukiwanie zleceń, uzyski-

wanie dochodów z prac dorywczych, nawiązanie kontaktów, poszerzenie 

wiedzy biznesowej, korzystanie z inkubatorów przedsiębiorczości. W tym 

kontekście rozpatrywana jest tzw. przedsiębiorczość korporacyjna, która 

wynika z wprowadzenia nowego produktu przez innowatora;

 · przedsiębiorczość jako samozatrudnienie, czyli zastąpienie pracy etatowej 

własną działalnością gospodarczą. W tym ujęciu „przedsiębiorca” sam po-

szukuje rynku zbytu i działa na własny rachunek i ryzyko;
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 · przedsiębiorczość założycielska, czyli wyrażająca się utworzeniem przed-

siębiorstwa, które zatrudnia, co najmniej jedną osobę oprócz założyciela;

 · przedsiębiorczość organizacyjna, czyli taka, która wyraża się rozwojem fir-

my przez wprowadzanie innowacji, otwieranie nowych rynków zbytu. Może 

być także identyfikowana z przechodzeniem do kolejnych etapów rozwoju 

przedsiębiorstwa [Raport o stanie sektora MSP…].

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rachunkowość zarząd-

cza, która w ocenie autora powinna stanowić istotny czynnik kształtujący 

sposób, w jaki mikroprzedsiębiorca winien funkcjonować.

Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą dla przedsiębior-

cy, muszą się odznaczać ekonomicznością, aby koszty pozyskania informacji 

były niższe od korzyści płynących z ich posiadania. Rachunkowość zarządcza 

powinna dostarczyć informacji dla realizacji głównych funkcji zarządzania: 

planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz stanowić 

impuls dla tworzenia wzrostu wewnętrznego przedsiębiorstwa i wzmocnie-

nia jego pozycji na rynku. W dłuższym okresie czasu powinno się to przy-

czynić do wydłużenia czasu przetrwania rodzinnej firmy, jej dynamiczne-

go rozwoju, przysporzenia nowej wartości ekonomicznej, strategicznej czy 

organizacyjnej [Gabryś 2016].

Niezależnie od wielkości firmy wskazuje się, że przedsiębiorczość w organi-

zacji jest związana z problemami zarządzania [Affes, Rhouma 2014, s. 18].

W ciągu ostatnich 30 lat, od momentu przekształcenia gospodarki 

w wolnorynkową, pojęcie przedsiębiorczości stało się popularne w literaturze 

przedmiotu. Dokonała się przy tym pewnego rodzaju ewolucja podejścia do 

przedsiębiorczości, od kojarzenia jej wyłącznie z ambicjami indywidualnych 

jednostek, wykorzystujących innowacje w celu osiągnięcia korzyści majątko-

wej, do zdolności tworzenia przez firmy nowych kombinacji w celu pełnego 

wykorzystania możliwości handlowych dla wzmocnienia pozycji konkurencyj-

nej. Danny Miller [1983, ss. 221–235] twierdzi, że przedsiębiorcza firma to taka, 

która angażuje się w innowacje oraz podejmuje ryzykowne przedsięwzięcia 

[Dergård, Boberg, Nowak i in. 2005]. Nowe podejście do przedsiębiorczości 
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w firmie przekłada się na kształt systemów controllingu i rachunkowości za-

rządczej, które pomagają przedsiębiorcy w dynamicznym procesie tworzenia 

nowości [Lumpkin, Dess 1996]. Jedną z perspektyw badania przedsiębior-

czości w organizacji jest ukazanie jej wpływu na wyniki firmy, co w pewnym 

sensie łączy przedsiębiorczość z rachunkowością. Skłonność przedsiębior-

ców i zarządzających do stosowania wybranych instrumentów rachunko-

wości zarządczej, jest uzależniona w dużej mierze od stopnia rozwoju orga-

nizacji [Kaszuba-Perz 2014, ss. 56–57]. 

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem literatury doprowadziły do 

konkluzji, iż zróżnicowanie i wielość miar służących określeniu rozwoju przed-

siębiorczości z zastosowaniem reguł rachunkowości zarządczej, są efektem 

wielowymiarowości tego zjawiska. Znajduje ono odzwierciedlenie w przyjmo-

waniu przez poszczególnych badaczy różnej liczby wymiarów w odmiennych 

kombinacjach. Stąd w publikacji zdecydowano się bazować na mierzeniu wy-

datków na inwestycje w budowę i wyposażenie oraz liczbę nowych produk-

tów wprowadzonych na rynek przez mikroprzedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza

Podstawą większości decyzji w przedsiębiorstwach jest system rachunkowo-

ści, na który składa się rachunkowość finansowa, będąca źródłem informacji 

tworzonych na podstawie obligatoryjnych przepisów oraz rachunkowość 

zarządcza uwarunkowana przepisami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. 

Pomostem łączącym te dwa elementy systemu rachunkowości jest rachunek 

kosztów (rysunek 1).
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Rysunek 1. System rachunkowości przedsiębiorstwa 

Rachunkowość

Rachunkowość 
finansowa

Rachunkowość 
zarządcza

Operacyjna RZ Strategiczna RZ

Rachunek kosztów

Źródło: opracowanie własne. 

O ile produktem finalnym rachunkowości finansowej jest sprawozdanie 

finansowe sporządzone według obowiązujących zasad, to sprawozdania ra-

chunkowości zarządczej mogą być wykonywane w dowolnej formie, a więc 

opisowej, w wersji wartościowej bądź też naturalnej. Od zarządzających i od 

rodzaju decyzji zależy zakres i forma sprawozdań. Finansowe mają charakter 

ex post i dotyczą całej jednostki, występują tylko w formie danych wartościo-

wych, ale muszą być wiarygodne, rzetelne. Z kolei sprawozdania, raporty z ra-

chunkowości zarządczej, powinny zawierać informacje istotne, ekonomiczne 

(po najniższym koszcie) i terminowe (w najkrótszym czasie). 

Duże jednostki gospodarcze wykorzystują narzędzia rachunkowości za-

rządczej do pozyskiwania informacji o prawidłowości przebiegu procesów 

w przedsiębiorstwie, stanowiących podstawę w procesach decyzyjnych, 

operacyjnych lub strategicznych. Zalicza się do nich budżetowanie, analizę fi-

nansową, rachunki kosztów (zakres operacyjny), takie jak: rachunek kosztów 

działań, kosztów zmiennych, rachunki odpowiedzialności, rentowności, kal-

kulacje czy też bardziej nowoczesne (zakres w większości strategiczny), np. 

benchmarking, Just in time, kaizen costnig, target costnig, life cykle costing, 

Strategiczna Karta Wyników, TQM i wiele innych. Niestety małe podmioty 
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gospodarcze nie są często przygotowane do stosowania takich narzędzi, a ich 

ewidencja działalności ogranicza się do form uproszczonych, nie zawsze będą-

cych podstawą analiz ekonomicznych. Prowadzenie dodatkowych ewidencji 

wspomagających zarządzanie, właściciele uważają za zbędne i kosztowne.

Rachunkowość zarządcza dysponuje licznymi narzędziami, których wy-

korzystanie nawet w mikroprzedsiębiorstwie, przyczynia się do jego wzro-

stu. Niemniej, jeśli narzędzia te są wykorzystywane nieumiejętnie lub nie 

są dostosowane do realiów, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, mogą 

wywoływać odwrotne skutki od zamierzonych. Obszarem wspólnym dla ra-

chunkowości zarządczej i przedsiębiorczości jest wzmocnienie pozycji firmy 

w bliższym i dalszym otoczeniu gospodarczym, a ostatecznie podwyższenie 

wartości rynkowej podmiotu, co nabiera szczególnego znaczenia w kontek-

ście rozwoju mikrofirm.

Badane i analizowane przez autora jednostki gospodarcze identyfikują 

w tym kontekście konkretne narzędzia rachunkowości zarządczej, których 

wykorzystanie w firmach oddziałuje na budowanie strategii przedsiębiorczo-

ści. Realizują poszczególne strategie w zróżnicowanym tempie i w odmien-

ny sposób. Wdrażają systemy rachunkowości zarządczej, a następnie z nich 

korzystają i adaptują je do swoich potrzeb. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

większe przedsiębiorstwa dysponują zasobami finansowymi oraz pozafinan-

sowymi, pozwalającymi na wdrożenie bardziej rozbudowanych systemów ra-

chunkowości zarządczej, niż te sklasyfikowane jako mikro i małe. Efektywność 

wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej zależy również od tego, 

w jakiej fazie rozwoju znajduje się przedsiębiorca. W literaturze przedmiotu 

jednoznacznie wskazuje się na związek między cyklem życia danego przedsię-

biorstwa, a zakresem wykorzystywanych narzędzi i informacji pochodzących 

z rachunkowości zarządczej. Mikro przedsiębiorstwa narażone są na poraż-

kę, wynikającą z większej wrażliwości na zmiany w otoczeniu. Informacja po-

chodząca z systemów rachunkowości wydaje się dla nich szczególnie ważna, 

gdyż przekłada się na lepsze decyzje związane z alokacją zasobów (skromnych 

w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). 
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Fazy rozwoju przedsiębiorstwa i wykorzystywanych narzędzi rachunko-

wości zarządczej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Fazy rozwoju narzędzi rachunkowości zarządczej w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa 

• badanie rentowności produktów;
• kalkulacja cen;Faza 1: Powstanie

• pogłębione badanie rentowności produktów; 
• rachunek kosztów docelowych;Faza 2: Przetrwanie

• planowanie strategiczne;
• budżetowanie;
• analiza efektywności przedsięwzięć gospodarczych;
• rachunek rentowności klientów;

Faza 3: Sukces -
wydzielanie

• analiza wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa;
• budżetowanie;
• rachunek  odpowiedzialności;
• analiza odchyleń od planu;
• rachunek kosztów działań;
• kaizen costing;
• rachunek kosztów jakości;

Faza 4 : Sukces przez 
wzrost

• strategiczna karta wyników;
• koncepcja  zarządzania procesowego;
• benchmarking;
• analiza kosztów łańcucha wartości;
• analiza czynników kosztotwórczych;

Faza 5: rozwój

• zaawansowane  narzędzia zarządzania przedsiębiorstwemFaza 6: Dojrzałość 

 

Źródło: [Kaszuba-Perz 2014]. 

Ze względu na specyfikę postawionego celu, zdecydowano się przeprowa-

dzić badanie w formie studium przypadków, na podstawie obserwacji i rozmów 

z przedsiębiorcami, jakimi są pogłębione wywiady indywidualne oraz dane ze-

brane z dokumentacji finansowej udostępnione przez przedsiębiorstwa.

Spotkania zostały przeprowadzone w okresie grudzień – styczeń 2019 roku 

z właścicielami trzech mikroprzedsiębiorstw, posiadających formę prawną 

działalności gospodarczej wykonywanej osobiście. Wywiady przeprowadzono 

w siedzibie przedsiębiorcy, co usprawniło proces pozyskania informacji. W do-

borze firm kierowano się następującymi kryteriami: rozpoczęcie prowadzenia 
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działalności gospodarczej w 2017 roku, zakwalifikowanie jako mikro lub małe 

przedsiębiorstwo.

Do badania wytypowano przedsiębiorców reprezentujących następujące 

specjalizacje: kosmetyki (ręcznie produkowane, początkowo na własny uży-

tek), informatyka i telekomunikacja – działalność związana z oprogramowa-

niem, mechanika pojazdowa – naprawa i serwis.

Realizacja badania wymagała opracowania szczegółowego scenariusza 

wywiadu indywidualnego, uwzględniającego wymagane elementy. Postawio-

ne w trakcie badania pytania, miały za zadanie realizację zakładanych szcze-

gółowych celów badawczych. Stanowiły one dwa główne obszary tematycz-

ne, które dotyczyły:

1) Oceny poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej, która stanowiła 

podstawę do sklasyfikowania danego podmiotu do grupy firm przedsię-

biorczych lub potencjalnie przedsiębiorczych w oparciu o poziom wydat-

ków na badania i rozwój. Podziału tego dokonano poprzez ustalenie:

 · udziału wydatków na inwestycje w budowę i wyposażenie w wydat-

kach inwestycyjnych ogółem od momentu powstania przedsiębior-

stwa,

 · udziału wydatków na badania i rozwój w obrotach od momentu po-

wstania przedsiębiorstwa,

 · poziomu udziału wydatków na rozwój nowego rynku w obrotach od 

momentu zainicjowania działalności gospodarczej,

 · liczby nowych lub ulepszonych produktów wprowadzonych na rynek 

od momentu powstania przedsiębiorstwa.

2) Ustalenia wpływu poziomu wiedzy i doświadczenia na wybór stosowa-

nych metod rachunkowości zarządczej.

Zestawienie odpowiedzi respondentów na pierwszy z obszarów tematycz-

nych, dotyczący realizowanych nakładów na badania i rozwój, zaprezentowa-

no w tabeli 2.
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Tabela 2. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej w przedsiębiorstwach

Pomiar przedsiębiorczości 

organizacyjnej w przedsię-

biorstwach reprezentują-

cych wybraną specjalizację 

(dane w %)

1 2 3 4

Produkcja olejów, mydła 6–20 20–50 1–5 6–20

Produkcja oprogramowania 20–50 20–50 6–15 6–20

Mechanika pojazdowa Nie doty-

czy

Nie doty-

czy

Nie doty-

czy

0,1–5,0

Źródło: opracowanie własne.

Kryteria:

1) Procentowy udział wydatków na badania i rozwój w obrotach od mo-

mentu powstania przedsiębiorstwa;

2) Procentowy udział wydatków na inwestycje w budowę i wyposażenie 

w wydatkach inwestycyjnych ogółem od momentu powstania przedsię-

biorstwa;

3) Liczba nowych lub ulepszonych produktów wprowadzonych na rynek 

od momentu powstania przedsiębiorstwa;

4) Poziom udziału wydatków na rozwój nowego rynku w obrotach od mo-

mentu powstania przedsiębiorstwa.

Poddana analizie firma reprezentująca działalność informatyczną, nie ponio-

sła dużych nakładów na rozwój. Przedsiębiorca wskazał, iż rzadko korzysta z ze-

wnętrznych źródeł wiedzy, takich jak usługi doradcze czy licencje, z uwagi na 

ograniczone zasoby finansowe, a obawy związane z przetrwaniem firmy na ryn-

ku, która znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, skutecznie ograniczają po-

dejmowanie ryzykownych decyzji. Badany przedsiębiorca wprowadził tylko dwa 

ulepszone produkty i poniósł nakłady związane z ich wprowadzeniem na rynek.

Przedsiębiorca działający na rynku medyczno-kosmetycznym prowadził 

politykę zorientowaną na strategiczny rozwój. Właściciel podkreślał, iż wraz 
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z dwoma pracownikami opracował plan innowacji, do realizacji którego nie-

odzowne jest przeznaczenie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na 

jego wdrożenie. Ciężar wydatków został tu wyraźnie przesunięty w kierunku 

prac B+R, aniżeli ekspansji rynkowej. Przedsiębiorca oznajmił, iż planuje w naj-

bliższej przyszłości zwiększyć wydatki na pozyskanie nowych rynków.

Wśród badanych firm tylko jedna wyraźnie odbiega poziomem przedsię-

biorczości organizacyjnej od pozostałych. Właściciel warsztatu samocho-

dowego w rozmowie podkreślał, że jest to jego pierwsza działalność gospo-

darcza i brakuje mu wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zostali 

przejęci przez duże i doświadczone firmy z tego sektora. Właściciel warsztatu 

samochodowego nie wykazywał zainteresowania inwestycjami w prace B+R.

Informatyk będący przedsiębiorcą, charakteryzował się najwyższym po-

ziomem przedsiębiorczości organizacyjnej. W rozmowie wskazywał, że inwe-

stycje w prace B+R stanowią jeden z decydujących czynników, które warun-

kują sukces na rynku, stąd też znaczące udziały w obrotach stanowią wydatki 

na te cele (do 50%). Ponadto wskazał na duże nakłady na wyposażenie: koszty 

zakupu specjalistycznego oprogramowania, wydajne komputery, urządzenia 

skanująco-drukujące. Koszty dotyczą również projektowania, programowania 

oraz testowania prototypów rozwiązań. W jego wypadku, wprowadzono naj-

więcej nowych lub ulepszonych produktów (cztery). Właściciel przyznał, iż aż 

pięć z nich redukuje koszty, czyli ich zaprojektowanie wiązało się bezpośred-

nio z zastąpieniem już istniejących, po niższym koszcie wytworzenia.

Z uwagi na zastosowanie tylko jednej miary przedsiębiorczości organiza-

cyjnej (bazującej na skłonności do innowacyjności) zdecydowano, że badane 

przedsiębiorstwa podzielone zostaną według dwóch kryteriów: podmioty 

przedsiębiorcze oraz potencjalnie przedsiębiorcze. Ta klasyfikacja bazuje na 

definicji B. Nogalskiego i J. Karpacza, która stanowi, że poziom przedsiębior-

czości organizacyjnej jest odzwierciedleniem reakcji kadry menedżerskiej na 

zachodzące zmiany w otoczeniu organizacji i w niej samej, a jej efektem są 

nowe pomysły wdrożone do praktyki [2011, ss. 43–51].
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Tabela 3. Podział firm na przedsiębiorcze i potencjalnie przedsiębiorcze

Przedsiębiorstwo

1. Informatyczne Przedsiębiorczy

2. Kosmetyczne Przedsiębiorczy

3. Mechanika pojazdowa Potencjalnie przedsiębiorczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów indywidualnych.

Część przeprowadzonej analizy dotyczyła obszaru, którego celem było 

ustalenie wpływu poziomu wykształcenia i doświadczenia na wybór jakiej-

kolwiek metody rachunkowości zarządczej, wykorzystywanej w prowadze-

niu firmy. Spośród zestawu narzędzi oferowanych w ramach rachunkowości 

zarządczej, w badaniu skoncentrowano się na czterech kwestiach obejmują-

cych: rachunek kosztów, budżetowanie, ocenę działania, podejmowanie decy-

zji. Każdemu z rozmówców zadano pytanie na temat wykorzystania narzędzi 

rachunkowości zarządczej w ich przedsiębiorstwie, a następnie poproszono 

o ocenę korzyści płynących z ich zastosowania. 

Do prezentacji danych z badań posłużono się średnią wyliczoną na podsta-

wie uzyskanych odpowiedzi. Wyniki dotyczące stosowania poszczególnych 

narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach reprezentujących 

trzy wybrane sektory zostały ujęte osobno, wraz z podziałem na firmy przed-

siębiorcze i potencjalnie przedsiębiorcze. Podział ten pominięto w przypadku 

oceny korzyści, gdyż ze względu na postawiony w artykule cel, nie ma koniecz-

ności przyjęcia takiej klasyfikacji. Do oceny korzyści wykorzystana została 

pięciostopniowa skala rozpiętości odpowiedzi Likerta [Tarka 2015, s. 288].

(*) Przyjęte kryteria ocen: zdecydowanie tak (5); tak (4), trudno powiedzieć 

(3), nie (2), zdecydowanie nie (1). Z uzyskanych odpowiedzi została wyliczona 

i zaprezentowana średnia arytmetyczna. W sytuacji braku wykorzystywania 

narzędzi rachunkowości zarządczej, zapytano o ocenę potencjalnych korzyści 

w perspektywie najbliższego roku.

(**) Ocena dokonywana w skali: zdecydowanie tak (5); tak (4), trudno po-



176

Piotr Wykowski

wiedzieć (3), nie (2), zdecydowanie nie (1). Z uzyskanych odpowiedzi została 

wyliczona i zaprezentowana średnia arytmetyczna.

Objaśnienia użytych skrótów:

Mech. – warsztat samochodowy,

Kos. – salon medyczno-kosmetyczny,

IT – specjalizacja informatyka, programowanie

Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zastosowanie rachunkowości zarządczej w badanych podmiotach

Narzędzia rachunkowości Wykorzystanie w przedsiębiorstwie* Oce-

na 

korzy-

ści**

przedsiębiorczym 

z sektora

potencjalnie przedsię-

biorczch z sektora

Mech. Kos. IT Mech. Kos. IT

R
ac

hu
ne

k 
ko

sz
tó

w

Rachunek kosztów 

pełnych
5 5 5 4 4 5 5

Rachunek kosztów 

zmiennych
3

2
3

2 2 2
3

Rachunek kosztów 

działań ABC
1 1 4 1 1 2 1

Rachunek kosztów 

standardowych
1 4 2 1 2 2 1

B
ud

że
to

w
an

ie

Budżetowanie pla-

nowanych działań 

w ujęciu rocznym

4 3 5 5 4 5 5

Budżetowanie 

w celu kontrolowa-

nia kosztów

4 5 5 5 5 5 5

Budżetowanie 

wieloletnie
2 2 2 4 3 4 3

Budżetowanie kosz-

tów działań (ABB)
1 2 3 2 2 2 2

Budżetowanie 

elastyczne 1
3 3

2 2 2
3
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O
ce

na
 d

zi
ał

an
ia

Pomiar rentowności 

(zysk z działalności 

operacyjnej, wzrost 

przychodów)

5 4 5 4 4 5 5

Niefinansowe 

wskaźniki związane 

z klientami

4 2 4 4 3 3 5

Niefinansowe 

wskaźniki związane 

z innowacjami

3 4 4 3 3 4 2

Zwrot z inwestycji 

(ROI)
5 4 4 4 3 4 5

Zysk rezydualny (RI) 2 2 2 2 2 2 1

Ekonomiczna war-

tość dodana (EVA)
1 3 2 1 2 2 4

Wskaźnik rentow-

ności sprzedaży 

(ROS)

3 5 3 4 4 3 5

Zrównoważona Kar-

ta Wyników (BSC)
3 3 4 1 1 1 1

Benchmark 4 4 4 2 2 3 5

Po
de

jm
ow

an
ie

 d
ec

yz
ji Analiza rentowności 

produktu
5 5 4 5 4 4 5

Analiza rentowności 

klienta
4 5 5 4 5 5 5

Analiza koszt-wolu-

men-zysk
4 4 4 4 4 4 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów indywidualnych i analizy danych zastanych.

Zgodnie z przewidywaniami, jedynie część narzędzi rachunkowości zarząd-

czej była wykorzystywana w badanych firmach. Przedsiębiorstwa będące na 

wczesnym etapie rozwoju, sklasyfikowane jako przedsiębiorcze, wykorzysty-

wały szerszy wachlarz narzędzi rachunkowości zarządczej niż uznane za po-

tencjalnie przedsiębiorcze. Podobna tendencja widoczna była w przypadku 

przynależności do poszczególnych specjalizacji. Właściciele firm, w których 
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ponoszone były największe nakłady na badania i rozwój (kosmetyki, oprogra-

mowanie informatyczne), częściej wskazywali na zastosowanie instrumentów 

rachunkowości zarządczej niż przedsiębiorca z branży mechaniki pojazdowej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie bez znaczenia pozostawał poziom 

wykształcenia i świadomość stosowania metod rachunkowości zarządczej. 

Przedsiębiorcy z branży kosmetycznej oraz informatycznej posiadali wy-

kształcenie wyższe inżynierskie, zaś właściciel firmy serwisującej pojazdy 

mechaniczne, jedynie zawodowe. Stąd wniosek, że wykształcenie właściciela 

stanowi w głównej mierze o tym, czy jego firma jest zorientowana na osią-

gnięcie szybkiego sukcesu. Poddane badaniom jednostki to firmy stosunkowo 

młode, z dwu lub trzyletnim okresem funkcjonowania na rynku. Ich właścicie-

le łączą elementy zarządzania z przedsiębiorczością i są nastawieni na osią-

gnięcie długoterminowych celów strategicznych. 

Przedsiębiorstwa te są zainteresowane wykorzystaniem narzędzi ra-

chunkowości zarządczej w celu zwiększenia możliwości innowacji, ograni-

czania ryzyka wynikającego z niepewności otoczenia oraz przyspieszania 

procesu wzrostu. Kontrola i monitorowanie kosztów dla właścicieli ma duże 

znaczenie, szczególnie tych, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, 

bowiem działania te bezpośrednio wpływają na realizację kluczowego celu, 

jakim jest utrzymanie się na rynku, a w dalszej perspektywie rozwój. Z prze-

prowadzonej analizy wynika, że zarówno w firmach sklasyfikowanych jako 

przedsiębiorcze, jak i w tych potencjalnie przedsiębiorczych, prowadzony jest 

najczęściej rachunek kosztów.

Badani respondenci wskazywali, iż wykorzystują budżetowanie (szczegól-

nie w obszarze planowanych działań i kontroli kosztów). Z analizy wynika, że 

rozwój przedsiębiorstwa determinowany jest przez kontekst podejmowanych 

wewnątrz decyzji, a to z kolei wymaga zastosowania przez właścicieli odpo-

wiednich narzędzi rachunkowości. Badania pokazały, że zarówno dla właści-

cieli bardzo przedsiębiorczych, jak i potencjalnie przedsiębiorczych, narzędzia 

te okazały się być szczególnie przydatne w kontekście podejmowania decyzji, 

chociaż proces w powyższych firmach jest obarczony dużą dozą ryzyka i nie-
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pewności z powodu intuicyjnego podejmowania decyzji. Jednak w odniesie-

niu do niniejszych badań trudno nie zgodzić się z tymi wnioskami, bowiem 

w firmach będących na wczesnym etapie rozwoju, obawa przed porażką jest 

tak znacząca, że skutecznie wykształca w przedsiębiorcach konieczność sto-

sowania narzędzi rachunkowości, które wspierają procesy decyzyjne. 

Na podkreślenie zasługuje świadomość znaczenia narzędzi rachunkowości 

zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wśród respondentów. Szczegól-

nie wysoko oceniali wykorzystywane przez siebie narzędzia rachunkowości 

zarządczej, a także chętnie implementowaliby kolejne. Nie dysponują jednak 

wystarczającą wiedzą i umiejętnościami, jak takie działanie przeprowadzić, nie 

są w stanie również zatrudnić osoby odpowiedzialnej za wdrożenie nowych 

systemów rachunkowości. Często podkreślano fakt, iż w momencie wejścia 

firmy w kolejną fazę wzrostu, właściciele świadomi są nowych zadań, których 

realizacja przekroczy istniejące systemy rachunkowości, a wówczas będą roz-

ważać zlecenie przynajmniej części analiz kompetentnym osobom. 

Przeprowadzone przez autora obserwacje wśród przedsiębiorców prowa-

dzących działalność gospodarczą w skali mikro, znajdujących się na wczesnym 

etapie rozwoju i zaklasyfikowaną jako regionalne inteligentne specjalizacje, 

wskazują na zróżnicowany zakres wykorzystania narzędzi rachunkowości za-

rządczej. Zdeterminowane jest to dwoma elementami. Pierwszym z nich jest 

poziom wykształcenia, drugim zaś reprezentowana specjalność.

Część przeprowadzonego badania dotyczyła jeszcze innego obszaru ba-

dawczego. W pierwszej fazie opracowania pominięto z uwagi na fakt małego 

zainteresowania, ustalenie, czy objęci badaniem przedsiębiorcy chętnie ko-

rzystają z usług online w zakresie księgowości lub rachunkowości. Okazało 

się, że pomimo dostępu do Internetu, wyposażenia smartfonów w pakiety 

mobilnych aplikacji z zakresu finansów i księgowości, to prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w badanej grupie przedsiębiorców z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii było dopiero na wstępnym etapie rozważań, choć 

posiadali oni podstawową wiedzę w tym zakresie. Dwie firmy wstępnie za-

deklarowały w niedalekiej przyszłości skorzystanie z tego typu rozwiązania 
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(firmy Kos., IT) – dokonanie analiz ABC. Do programu MS Excel użytkownik 

wprowadza jedynie zestawienie towarów wraz z ich ceną oraz ilością, zaś pro-

gram pozwala podzielić towary według regularności zapotrzebowania. Jest to 

niezbędne narzędzie do zarządzania zapasami.

Przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej zdecydował się na powierzenie 

usług księgowych firmie zewnętrznej. Prowadzenie księgowości i obsługi fi-

nansowej, odbywa się przy pomocy specjalnego programu rozliczeń i pod-

sumowań finansowych, których dokonuje sam przedsiębiorca. Program jest 

wyposażony w cały szereg przydatnych narzędzi księgowych, pozwalających 

intuicyjnie uzupełniać wymagane dane, a ponadto usługodawca, który udo-

stępnia klientowi program, zapewnia również wsparcie kadr i profesjonalnych 

księgowych. Dla badanego przedsiębiorcy, korzystającego z tego typu rozwią-

zania, to podstawowe narzędzie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

Z informacji, jakie uzyskano w trakcie dodatkowego badania wynika, że firma 

z branży kosmetycznej nie ma zaufania do księgowości internetowej. W tym 

wypadku argumentem był brak bezpieczeństwa sieciowego i możliwość wła-

mania się do konta. Obaw tych nie podziela przedstawiciel z branży IT. W jego 

ocenie właściwy dobór zabezpieczeń jest gwarantem bezpieczeństwa inter-

netowego. Firma IT korzysta z dostępnego w ramach usług bankowości in-

ternetowej zintegrowanego oprogramowania księgowości z serwisem banku. 

Kolejnym argumentem, który skłania przedsiębiorców do skorzystania 

z usług online był fakt, iż serwis umożliwia im kontakt z wykwalifikowanymi 

księgowymi czy specjalistami z zakresu finansowości. Usługodawca daje moż-

liwość porozmawiania z doradcami w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem 

chatu lub przez telefon. Przedsiębiorca z branży IT, decydując się na biuro 

księgowe online miał pewność, że oferowany serwis jest w pełni funkcjonalny. 

Z racji wykonywanego zawodu posiadał wiedzę i możliwość sprawdzenia, czy 

dana aplikacja działa bez zarzutu. 

W przeprowadzonym dodatkowo zogniskowanym wywiadzie grupowym, 

dotyczącym możliwości wykorzystania innego oprogramowania wspoma-

gającego działalność gospodarczą ze strony przedsiębiorcy prowadzącego 
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warsztat samochodowy, pozyskano wiedzę, iż badany przedsiębiorca korzy-

sta z tzw. oprogramowania diagnostyki pojazdów samochodowych z wyko-

rzystaniem oprogramowania open source. Ta najczęściej darmowa aplikacja 

w jego ocenie, ułatwia realizację nowych zleceń. 

Podsumowując część badawczą można stwierdzić, że młodzi przedsię-

biorcy chętnie zapoznają się z nowinkami informatycznymi (mobilnymi), 

a także dostrzegają konieczność stosowania różnorodnych aplikacji i narzędzi 

zarządzania online. Zapewnia im to szybki dostęp do informacji, która jest 

jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstw. Internet i duża licz-

ba aplikacji na smartfony czy tablety, daje współczesnemu przedsiębiorcy 

nowe możliwości w zarządzaniu księgowością finansową i zarządczą, co może 

przyczynić się do sukcesu.

Podsumowanie

Zarządzanie nawet najmniejszą firmą wymaga posiadania odpowiedniej wie-

dzy, a jednym z jej elementów jest system rachunkowości. Pozyskanie infor-

macji na ten temat, wymaga już jednak odpowiednich nakładów finansowych, 

bo zarządzanie intuicyjne w zmieniających się warunkach gospodarowania nie 

może przynieść dobrych rezultatów, a często prowadzi do strat.

Mikro i małe przedsiębiorstwa, korzystając z uproszczonej ewidencji działal-

ności, mają ograniczone zasoby danych, i nie mogą stanowić podstawy decyzji 

zarządczych. Wykorzystywanie dodatkowych ewidencji, stosują zwykle wy-

kształceni, młodzi właściciele jednostek sektora MSP, którzy zdają sobie sprawę, 

że bez nowoczesnego procesu decyzyjnego nie wzmocnią swojej konkurencyj-

ności, a ich jednostki nie staną się nowoczesnymi i dynamicznymi podmiotami 

na rynku. Inwestowanie w badania i rozwój w firmach są z reguły priorytetowe. 

Badania wykazują, że analizowana grupa przedsiębiorców ma świadomość zna-

czenia wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w procesach zarzą-

dzania ich podmiotami. Mając jednak świadomość ograniczeń finansowych, 

a także swoich kompetencji, nie zawsze chętnie je wykorzystują. 
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Społeczna Akademia Nauk

Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Wycena przedsiębiorstwa 
– metoda DCF na przykładzie 
spółki PEPEES S.A.

„Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę”.

Warren Edward Buffett

Wstęp 

Gospodarka konkurencyjna wymusza na przedsiębiorstwach konieczność 

maksymalizacji wartości. Niestety, posiadany majątek nie zawsze świadczy 

o rzeczywistym kapitale jednostki gospodarczej. To, ile jest warty zależy od 

wielu czynników, a przede wszystkim jego wyceny, która obejmuje wzajem-

nie powiązane składniki majątkowe, know-how, potencjału ludzkiego, pozycji 

rynkowej, marki. Celem wyceny przedsiębiorstwa jest zazwyczaj transakcja 

kupna-sprzedaży, przejęcia, fuzji, podziału czy też zmiany formy prawnej. In-

formacja o wartości podmiotu często jest niezbędna do pozyskania inwesto-

rów, źródeł kapitału czy też dla oceny efektywności działania.

Polski system prawny nie wskazuje, jakie metody wyceny powinno stoso-

wać przedsiębiorstwo, istnieje tu dowolność wyboru. Nauka i praktyka go-
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spodarcza wypracowała wiele różnych sposobów, jak np. metoda księgowa, 

dochodowa czy porównawcza.

Celem artykułu jest przedstawienie zasad wyceny, ze szczególnym 

uwzględnieniem metody dochodowej. W pierwszej części pracy dokonano 

analizy podstaw teoretycznych, a w drugiej zasady wyceny przedsiębiorstwa 

według powyższej metody.

Definicje wartości

W świecie ekonomii, w związku z rozwojem nowoczesnych koncepcji zarzą-

dzania przedsiębiorstwem, zgodnie z tak zwaną „wartością dla akcjonariuszy”, 

temat wyceny przedsiębiorstw stale zyskuje na znaczeniu.

W klasycznym podejściu stanowi ona pierwszy krok niezbędny dla realizacji 

postawionego celu, którym jest maksymalizacja zysku dla akcjonariuszy, najczę-

ściej realizowanego poprzez wzrost wartości rynkowej akcji danej spółki.

W naukach ekonomicznych pojęcie wartości było zawsze terminem wielo-

znacznym. Swoje zastosowanie znalazło w różnych dyscyplinach naukowych, 

takich jak rachunkowość, finanse, ekonomia czy prawo. Już starożytni filozo-

fowie określili wartość jako: „(...) wszystko to, co cenne i godne pożądania, co 

stanowi cel ludzkich dążeń” [Nowa Encyklopedia… 1997, s. 664].

W języku potocznym przez wartość rozumiemy: „(...) to, ile coś jest war-

te pod względem materialnym; cecha jakiejś rzeczy dająca się wyrazić rów-

noważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym; cena, jak również 

cecha lub zespół cech właściwych danej osobie lub rzeczy, stanowiących 

o jej walorach np. artystycznych – cennych dla jakiejś grupy ludzi, mogących 

zaspokoić jakieś ich potrzeby; ma to dla kogoś ważność, znaczenie, czegoś” 

[Słownik… 1995, ss. 614–615]. 

W ekonomii występuje kilka koncepcji wartości:

 · wartość użytkowa danego dobra – to zdolność do zaspokajania potrzeb 

człowieka;

 · wartość wymienna – istota wymiany na inne dobro;
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 · cena danego dobra (towaru) – wyrażona w pieniądzu.

O wartości danej kategorii w rachunkowości decydują następujące czynni-

ki: czas, poniesione nakłady, stopień zużycia, korzyści ekonomiczne, przyszłe 

przepływy pieniężne czy też wartość bieżąca płynąca z rynku. 

Zarządzanie finansami polega na maksymalizacji wartości przedsiębior-

stwa, która jest rynkowym miernikiem jego efektywności i skuteczności po-

dejmowanych przez niego działań. Poznanie wartości przedsiębiorstwa jest 

ważne dla wielu zainteresowanych osób, np. inwestorów, właścicieli, zarzą-

dzających, pracowników. Jest istotna zwłaszcza w sytuacji jego kupna lub 

sprzedaży, a jej przesłanki i okoliczności przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przesłanki i okoliczności wyceny przedsiębiorstw

Grupa przesłanek wyceny Okoliczności wyceny

Przesłanki związane ze zmianą 

właścicieli przedsiębiorstwa

• prywatyzacja

• kupno-sprzedaż przedsiębiorstw

• zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli

• przejęcie przedsiębiorstwa

Przesłanki związane z restruktu-

ryzacją podmiotu gospodarczego 

(kapitałową, organizacyjną)

• fuzje

• tworzenie struktur holdingowych

• podwyższenie kapitału

• ustalanie cen emisyjnych akcji przy publicznej 

ofercie

Przesłanki związane z koncepcją 

zarządzania przez wartość

• ocena pracy zarządu

• tworzenie systemów motywacyjnych

Przesłanki związane z zawiera-

niem transakcji finansowych

• zabezpieczenie zaciągniętych kredytów

• restrukturyzacja, sanacja i związana z tym ko-

nieczność dokapitalizowania przedsiębiorstw

Przesłanki związane z prawem 

o darowiznach i spadkach

• wycena masy spadkowej

• ustalanie wartości darowizn

Przesłanki związane z wyceną do 

celów podatkowych

• wycena dla celów podatku majątkowego

Przesłanki związane z odszkodo-

waniami

• wycena przedmiotu ubezpieczenia

• wycena odszkodowania przy wywłaszczeniu
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Inne • likwidacja przedsiębiorstwa

• wycena praw poboru

• podział przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Jaki 2008, s. 46; Zadora 2010, s. 25].

Lista zaprezentowanych przesłanek nie jest pełna, gdyż okoliczności po-

wodujących konieczność wyceny jest znacznie więcej. Uznać jednak można, 

że przedstawiony spis, zawiera te najbardziej istotne. 

Przesłanki wyceny można również podzielić z punktu widzenia stron, które 

są bezpośrednio zainteresowane jej sporządzaniem (tabela 2).

Tabela 2. Przesłanki wyceny z punktu widzenia stron zainteresowanych jej przeprowadzeniem

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzno-zewnętrzne

• kontrola zdolności za-

angażowanego kapitału 

właścicieli do generowa-

nia dochodów

• pomiar wartości udzia-

łów w spółkach do ich 

prezentacji w bilansie 

rocznym

• przyjęcie nowych udzia-

łowców

• podział przedsiębiorstwa

• wymiar podatków

• określenie wysokości 

opłat notarialnych, skar-

bowych

• określenie wysokości 

składek ubezpieczenio-

wych

• ustalenie wysokości 

odszkodowań z tytułu 

ubezpieczeń

• kupno-sprzedaż przedsię-

biorstwa

• prywatyzacja

• przekazanie przedsiębior-

stwa w dzierżawę, ajencję

• fuzja przedsiębiorstw

• zabezpieczenie kredytów

• wniesienie przedsię-

biorstwa jako aportu do 

spółki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Kąkol 2009, s. 15].

Termin wycena przedsiębiorstwa oznacza proces szacowania wartości 

jego kapitału własnego [Zarzecki 2013, ss. 533–547]. W ujęciu finansowym 

jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątko-

wych. Mogą jej podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), 

całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne, np. 

patenty, znaki handlowe.
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Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się zazwyczaj na potrzeby sprzedaży 

nowych emisji akcji, fuzji kapitałowych, opracowania strategii rozwojowej, ob-

rotu cywilnego (kupna – sprzedaży), przekształceń własnościowych, ubezpie-

czeń, zabezpieczenia kredytów, kontraktów menedżerskich.

Brak jest obiektywnej, jednej metody wyceny wartości, a każde przedsię-

biorstwo jest warte tyle, ile ktoś jest skłonny za nie zapłacić. Wycena jest 

szczególnie trudna, gdyż firmy nie są powtarzalne, tak jak np. samochody czy 

domy, a więc nie istnieją pełne bazy danych porównywalnych. Jednak istnieje 

kilka metod określania wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowa-

nych można zaliczyć: majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane. Z in-

nych to: szwajcarska, berlińska, stuttgarcka, nadwyżki zysków.

Metody wyceny przedsiębiorstw:
 · majątkowe – polegają na oszacowaniu wartości majątku, tzn. sumy nakła-

dów pracy, pieniędzy i środków rzeczowych na utworzenie przedsiębiorstwa 

(metoda księgowa, skorygowanych aktywów netto, wartości likwidacyjnej, 

odtworzeniowa),

 · metody dochodowe – szacuje się w nich wartość dochodową, rozumianą 

jako suma dochodów, jakie można uzyskać z eksploatacji przedsiębiorstwa 

w danym czasie. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim metodę zdyskon-

towanych zysków, przepływów pieniężnych i dywidend,

 · metody porównawcze – szacuje się wartość rynkową, czyli hipotetyczną 

cenę transakcji możliwą do uzyskania przez właściciela w procesie sprzeda-

ży. Dla celów porównawczych stosuje się tu przede wszystkim wskaźniki: 

cena/zysk; cena/sprzedaż, cena/EBITDA, dywidenda/na akcję; cena/wartość 

księgowa.

 · metody mieszane – wykorzystuje się średnią arytmetyczną (zwykłą, 

ważoną) wartości wynikającej z metody majątkowej, dochodowej i rynkowej.
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Metody majątkowe [http://strategieibiznes.pl] 

Zakładają, że przedsiębiorstwo to przede wszystkim składniki majątku. Przed-

siębiorstwo jest warte tyle, ile jest wart jego majątek pomniejszony o zobo-

wiązania. Różnice pomiędzy poszczególnymi metodami wyceny w grupie me-

tod majątkowych, wynikają z odmiennych metod wyceny wartości samego 

majątku. Najczęściej stosowane wyceny majątkowe to: metoda księgowa, 

wartości skorygowanej aktywów netto, odtworzeniowa i likwidacyjna.

Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa ustalana jest na podstawie 

danych jego bilansu. Metoda wartości księgowej, zwana inaczej metodą (war-

tości księgowej netto, metodą historyczną, nominalną, inicjalną, klasyczną, 

ewidencyjną), polega na obliczeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie 

księgowej wartości majątku, pomniejszonej o zobowiązania. Jej zaletą jest 

przede wszystkim prostota obliczeń, szybkość wyceny i niski koszt, ale ma 

też swoje wady, do których można zaliczyć: brak związku z dochodowością, 

brak informacji o stanie fizycznym i moralnym majątku, a także o użyteczno-

ści majątku i produktywności. Występują również zniekształcenia inflacyjne.

Rynkowa wartość przedsiębiorstwa jest uzyskiwana przez zastosowanie 

metody wartości skorygowanej aktywów netto. Jej podstawą jest wartość 

księgowa firmy, ale poszczególne składniki bilansu poddawane są weryfika-

cji i przeszacowaniu celem urealnienia ich wartości. Metoda ta jest podobna 

do metody wartości księgowej, z tą różnicą, że zamiast księgowej wartości 

aktywów, przyjmuje się wartość skorygowanych aktywów. W tej metodzie 

korekta wartości dotyczy najczęściej: wartości nieruchomości i prawa wieczy-

stego użytkowania gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, nominalnej 

wartości udziałów w innych spółkach, wartości zapasów, należności (pod ką-

tem ich ściągalności), zobowiązań (pod kątem konieczności kalkulacji karnych 

odsetek). Najczęściej jest to korekta polegająca na sprowadzeniu wartości 

księgowej netto danego aktywa do jego wartości rynkowej.

Metoda likwidacyjna określa wartość majątku wg sumy środków pienięż-

nych, jaki można uzyskać w wyniku przyspieszonej sprzedaży poszczególnych 
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jego części na rynku. Polega na wycenie majątku przedsiębiorstwa według war-

tości likwidacyjnej, tzn. możliwych do uzyskania cen sprzedaży poszczególnych 

składników majątku, pomniejszonych o koszty ich upłynnienia. W kolejnym 

kroku ustaloną w ten sposób wartość majątku pomniejsza się, podobnie jak 

w przypadku metody wartości księgowej o wartość wszystkich zobowiązań.

Wartość likwidacyjna majątku może być wyznaczona w sposób uprosz-

czony za pomocą formuły Wilcoxa.

Tabela 3. Wycena wg formuły Wilcoxa

Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa = gotówka + papiery wartościowe łatwo zby-

walne + 70% wartości księgowej zapasów, należności i zaliczek + 50% wartości księgo-

wej innych aktywów – zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe.

Źródło: opracowanie własne.

Do najważniejszych zalet metody likwidacyjnej zalicza się: prostotę, szyb-

kość w przygotowaniu oraz fakt związku z uwarunkowaniami rynkowymi. Spo-

śród wad, za najistotniejsze uznaje się ograniczone zastosowanie (w przypadku 

likwidacji lub upadłości), a także podatność na manipulację wartością majątku.

Metoda odtworzeniowa charakteryzuje się oszacowaniem kosztów od-

tworzenia przedsiębiorstwa do poziomu, w jakim znajduje się w bieżącym sta-

nie. Zakłada ona zsumowanie wartości składników majątku w oparciu o sumę 

środków potrzebnych do wydatkowania w celu zastąpienia posiadanego ma-

jątku podobnym, o takim samym stopniu zużycia technicznego. W celu usta-

lenia wartości odtworzeniowej poszczególnych składników majątku stosuje 

się dwa sposoby:

 · na podstawie aktualnych cen rynkowych dla identycznych lub podobnych 

składników majątku,

 · na podstawie wzoru: 
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Wo (wartość odtworzeniowa netto, czyli po uwzględnieniu jego zużycia fizycznego) = 

Wn (wartość nowego środka trwałego) x (1 - Zf), gdzie Zf to wskaźnik zużycia fizyczne-

go, który jest większy lub równy zero.

Zaletą metody odtworzeniowej jest bardziej obiektywny wynik niż przy 

metodzie księgowej, rzetelna prezentacja realnej wartości aktywów i pa-

sywów, a także ich składników niematerialnych, uwzględnienie czynnika 

inflacji oraz uwzględnienie zużycia fizycznego środka trwałego. Wadą zaś 

brak związku z dochodowością, trudności techniczne analiz, duża czaso-

chłonność i pracochłonność. 

Metody dochodowe wyceny [Fierla 2008, ss. 19–20]

Współczesne przedsiębiorstwa przestały być wyłącznie zorientowane na 

generowanie księgowego zysku netto. Zatem opierając się na założeniu, 

że każde z nich jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finanso-

wych, jakie przyniesie właścicielowi w przyszłości, nowoczesne firmy za-

częły koncentrować swoją uwagę na budowaniu wartości dla akcjonariusza 

w przyszłości. Stanowi o niej zaktualizowana na moment wyceny suma prze-

widywanych dochodów finansowych.

Aktualnie metody dochodowe, uważane są powszechnie za najdoskonalszy 

sposób wyceny przedsiębiorstw. Opierają się na założeniu, że wartość przed-

siębiorstwa zależy od przepływów gotówki, które firma może wygenerować 

w przyszłości. Zależą one od stosowanej technologii, struktury organizacyjnej, 

zasobów ludzkich, know-how, udziału w rynku, wartości niematerialnych, tj. 

czynników, które w przypadku zastosowania innych wyżej wspomnianych me-

tod wyceny nie są uwzględniane w takim stopniu. Istnieją w związku z tym sta-

nowiska, iż na tym polega przewaga dochodowych metod wyceny nad innymi. 

Metody dochodowe koncentrują się na możliwej do przewidzenia przyszłości, 

przy stosowanych założeniach, wykorzystując zdarzenia przeszłe tylko w celach 
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prognostycznych. Do często wymienianych zalicza się: metodę DCF, zdyskonto-

wanych zysków, metodę zdyskontowanych dywidend, metodę APV.

Najbardziej uniwersalną metodą wyceny podmiotu gospodarczego, stoso-

waną obecnie na rynku oraz cenioną przez organizacje międzynarodowe jest 

metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF ang. Discounted 

Cash Flow) [Nita 2007, s. 82].

Wycena przedsiębiorstwa z jej wykorzystaniem odpowiada bieżącej, 

a więc zdyskontowanej odpowiednią stopą dyskontową odzwierciedlającą 

ryzyko, wartości przyszłych strumieni pieniężnych przedsiębiorstwa, ob-

razuje realną wewnętrzną wartość spółki [Zaremba 2012]. Głównym celem 

analizy przedsiębiorstwa tym sposobem jest ustalenie, czy cena rynkowa 

akcji danej spółki odzwierciedla wartość wewnętrzną przedsiębiorstwa. Ak-

cje spółki mogą być niedowartościowane, jeżeli wartość wewnętrzna przed-

siębiorstwa przypadająca na jedną akcję jest wyższa niż aktualna cena ryn-

kowa. Analogicznie, jeżeli cena rynkowa akcji jest wyższa niż jej wartość 

wewnętrzna, akcje są przewartościowane.

Wycena metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych jest 

oparta na wartościach prognozowanych, więc jej skuteczność zależy od pre-

cyzyjności w obliczaniu wartości przewidywanych. Metoda DCF jest bardzo 

wrażliwa na nawet niewielkie zmiany stopy dyskontowej i długoterminowej 

stopy wzrostu. Ustalenie dokładnych wartości stóp procentowych jest klu-

czowe i wymaga znajomości sektora, w którym działa przedsiębiorstwo oraz 

wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii.

Inne metody wyceny przedsiębiorstw

W praktyce wykorzystywanych jest wiele innych metod łączących już oma-

wiane wyżej metody dochodowe i majątkowe. Metody mieszane, to wynik 

pewnego kompromisu. Po jednej stronie istnieje statyczna wycena aktywów 

podmiotu gospodarczego, po drugiej zaś prognoza wartości, którą może ten 

podmiot wygenerować. Wśród tych metod spotkamy: 
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 · metodę średniej wartości (klasyczną), 

 · metodę UEC,

 · metodę nabycia ciągłych zysków,

 · metodę szwajcarską, 

 · metodę niemiecką, 

 · metodę stuttgarcką.

Niektóre z nich wykorzystywane są w krajach zachodnich do ce-

lów naliczania podatków. Do tych pozostałych metod zalicza się także 

te niekonwencjonalne, a wśród nich metodę opartą na teorii opcji, meto-

dę z opóźnieniem czasowym.

W praktyce gospodarczej wykorzystywane są też metody porównawcze, 

jednak ich stosowanie napotyka na problem doboru odpowiednich podmio-

tów do porównania. Nie zawsze bowiem można na rynku znaleźć jednostki 

w branży o podobnym charakterze czy działalności. Z kolei porównywanie do 

zagranicznych podmiotów musi odbywać się na poziomie zysku przed opo-

datkowaniem, z uwagi na różne systemy podatkowe stosowane w krajach, 

w których funkcjonują porównywane jednostki. Najczęściej wykorzystuje się 

tu metodę mnożnikową oraz metodę transakcji porównywalnych. W przypad-

ku tej ostatniej, trudność polega na tym, że z reguły nie są ujawniane pełne 

dane o dokonanych transakcjach na rynkach prywatnych dotyczących umów 

kupna-sprzedaży jednostek gospodarczych podobnych do wycenianej. 

Wyceniając przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę wszystkie aspekty 

jego działalności, nie tylko te materialne, ale i te niematerialne, takie jak: mar-

ka, kapitał ludzki, itp. 

Do wyceny marki wykorzystuje się metody:

 · kosztową (cost-based metod) – jest atrakcyjna od strony rachunkowości, 

ale nie atrakcyjna dla celów zarządczych,

 · rynkową (market-based metod) – nie jest obiektywna i bez jasnych kryte-

riów, niezbyt atrakcyjna dla celów rachunkowości oraz zarządczych, 

 · dochodową (income-based metod) – jest względnie obiektywna, a przy 

tym atrakcyjna dla celów rachunkowości, lecz mniej dla celów zarządczych,
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 · procedur (formulary metod) – ma zalety, jest atrakcyjna zarówno dla ce-

lów rachunkowości, jak i dla celów zarządczych.

Z kolei do wyceny kapitału ludzkiego, który jest trudno wycenić, brane są 

pod uwagę takie metody wyceny jak: metody szacowania wartości pracow-

ników (metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda kosztów 

historycznych, metoda odtworzeniowa).

Przykład wyceny przedsiębiorstwa metodą 
dochodową 

W niniejszym opracowaniu posłużono się przykładem jednej ze spółek sekto-

ra spożywczego, notowanej na WGPW z województwa podlaskiego (PEPEES 

S.A.) Chcąc dokonać jej wyceny metodą DCF, należy określić okres prognozy. 

W praktyce przyjmuje się, że jest to od 5 do 10 lat. Im większe są bariery wej-

ścia na rynek w sektorze, w którym działa spółka oraz im stabilniejsza jest 

pozycja danego przedsiębiorstwa na rynku, tym okres prognozy powinien być 

dłuższy. Jeżeli podmiot działa w silnie konkurencyjnej branży, gdzie marże są 

niewielkie, okres prognozy powinien być krótki (np. tylko rok). Do celów niniej-

szej analizy przyjęto okres 5 lat.

W celu obliczenia przepływów pieniężnych dla poszczególnych lat progno-

zy, należy najpierw określić stopy wzrostu przychodów w poszczególnych la-

tach (przyjęto okres: 2012–2017) [www.pepees.pl]. Stopy te w przedmiotowej 

spółce ustala się na podstawie danych o rozwoju sektora, w którym działa 

spółka; pozycji spółki na tle innych firm w branży rolno-spożywczej, perspek-

tyw rozwoju spółki; jej innowacyjności; wielkości udziału spółki w rynku.

Przyjęto założenie, że stopy wzrostu przychodów były prognozowane w kil-

ku wariantach (bardziej i mniej optymistycznych). Przeanalizowanie kilku sce-

nariuszy potencjalnego rozwoju spółki PEPEES S.A., pozwoli potencjalnemu in-

westorowi ustalić ryzyko niepowodzenia oraz szanse na znaczny zysk. Zgodnie 

z etapami wyznaczania wartości jednostki metodą DCF, w podziale na:

 · I etap – analiza finansowa i strategiczna,
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 · II etap – prognoza wolnych przepływów pieniężnych,

 · III etap – prognoza stopy dyskontowej,

 · IV etap – dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych i wartości 

końcowej,

 · V etap – interpretacja osiągniętych wyników.

Pominięto etap I z uwagi na fakt dostępu do danych empirycznych spółki 

i możliwości ich prezentacji w tym opracowaniu. Dokonano zatem prognozy wol-

nych przepływów pieniężnych. FCF (ang. Free Cash Flows) pokazują, ile gotówki 

(która nie jest przeznaczona na utrzymanie lub rozbudowę aktywów) jest w sta-

nie wygenerować przedsiębiorstwo. FCF można obliczyć za pomocą wzoru:

Ze sprawozdania finansowego spółki odczytano wartość przychodów. Kosz-

ty operacyjne otrzymano z danych księgowości zarządczej, gdzie zostały one 

ustalone na odpowiednim poziomie procentowym w stosunku do przychodów 

(75%), wzorując się na sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe. Dla uprosz-

czenia obliczeń przyjęto w opracowaniu obliczenie podatków jako iloczyn stopy 

podatkowej i zysku operacyjnego. W przyjętym do analizy okresie założono, że 

inwestycje netto to prognoza stosunku inwestycji do przychodów. 

Zmiany w kapitale obrotowym pokazują, czy było większe zapotrzebowa-

nie na gotówkę w przedsiębiorstwie. Określa je roczna stopa wzrostu kapitału 

obrotowego, którą ustalono przez podmiot przygotowujący analizę metodą 

DCF dla akcjonariuszy PEPEES S.A.

W etapie III dokonano prognozy stopy dyskontowej na podstawie otrzy-

manych wyników z wyliczonych wolnych przepływów pieniężnych. W kolej-

nych latach prognozy zdyskontowano je na chwilę obecną. Przy ustalaniu sto-

py dyskonta posłużono się średnioważonym kosztem kapitału WACC (ang. 

Weighted Average Cost of Capital), czyli najczęściej przyjmowanym jako sto-

pa dyskontowa w metodzie DCF. WACC obliczono według wzoru [Jaki 2006, 

ss. 82, 86, 105].
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gdzie:

R
e
 – koszt kapitału własnego

R
d
 – koszt kapitału obcego

Koszt kapitału własnego można obliczyć za pomocą modelu CAPM (ang. 

Capital Asset Pricing Model – model wyceny aktywów kapitałowych). Wzór 

na koszt kapitału własnego, na podstawie CAPM ma postać:

gdzie:

R
f
 – stopa wolna od ryzyka; najczęściej przyjmuje się rentowność obligacji 

skarbowych lub bonów pieniężnych NBP

β – współczynnik beta; beta określa, jak porusza się cena akcji w stosunku do 

zmian całego rynku. 1 oznacza, że spółka reaguje identycznie jak rynek, więcej 

niż jeden – w tym samym kierunku co rynek, ale silniej, a 0 oznacza, że porusza 

się odwrotnie niż rynek

R
m

 – oczekiwana stopa zwrotu z rynku

Koszt kapitału obcego to średnia ważona stopa procentowa, którą spółka 

musi zapłacić od swoich długów.

Obliczoną ze wzoru stopą WACC dyskontuje się wyliczone przepływy pie-

niężne na chwilę obecną. Dla każdego z przepływów w poszczególnych latach 

prognozy trzeba obliczyć wartość obecną wg wzoru:
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gdzie:

CF
n
 – przepływ pieniężny w danym roku n

n – okres przepływu pieniężnego

W etapie IV dokonano dyskontowania przyszłych przepływów pienięż-

nych i wartości końcowej, która jest wartością przepływów pieniężnych, jakie 

wystąpią po okresie prognozowanym. Przyjęto założenie, że spółka będzie 

kontynuowała działalność po okresie prognozy. W takim wypadku konieczne 

było policzenie wartości końcowej (rezydualnej). Trudno jest przewidzieć, jak 

będą kształtowały się przepływy w tak odległych latach, dlatego dla uprosz-

czenia przyjęto stałą stopę wzrostu przepływów pieniężnych, oznaczaną jako 

g. Wartość rezydualną można obliczyć ze wzoru:

W analizowanym przykładzie założono, że wartość końcową tj. rezydual-

ną, zdyskontuje się w taki sam sposób, jak w ostatnim roku prognozy. Zatem 

całkowita wartość wewnętrzna przedmiotowej spółki, to suma wszystkich 

zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych oraz zdyskontowanej 

wartości rezydualnej. W celu uzyskania wartości kapitału własnego, wartość 

końcową pomniejszono o całkowite zadłużenie przedsiębiorstwa. 

Dla celów analizy, prognoza przepływów pieniężnych PEPEES S.A. zosta-

ła przeprowadzona dla okresu 5 lat. Spółka posiada stabilną pozycję na ryn-

ku, na którym są duże bariery wejścia. PEPEES S.A. jest jednym z nielicznych 

(największy udział w produkcji skrobi ziemniaczanej w Polsce) producentem 

krochmalu, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny i maltodekstrozy. 

Prowadzi działalność w segmencie rolno-spożywczym. Główne i podstawowe 

źródło przychodów to sprzedaż produktów, wyrobów gotowych z przetwór-

stwa skrobi ziemniaczanej.

Przychody za rok 2012 w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,9%. 

Jednocześnie koszty własne sprzedaży znacząco się obniżyły (ok. 6,4%). 

Przewiduje się dalszy wzrost przychodów w związku ze zwiększeniem mocy 
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produkcyjnych spółki w segmencie syropu glukozowego. Prognozuje się, że 

rynek spożywczy w zakresie syropu do 2020 roku będzie rósł w tempie ok. 

3,3% [Skonsolidowany Raport…]. Zapotrzebowanie stale się zwiększa wraz ze 

wzrostem rynku cukierniczo-piekarniczego. Segment ten od roku 2008 aż do 

roku 2011 odnotowywał spadki, ale obecnie jest w fazie stabilnego wzrostu 

[Statistics of the food industry…].

Tabela 4. Prognozowany wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2012–2017

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawione zostały wyliczone wolne przepływy pieniężne 

(Free Cash Flow) dla prognozowanych (według prognozy realistycznej) przy-

chodów ze sprzedaży w latach 2012–2017. Dla uproszczenia, podatek docho-

dowy 19% został obliczony na podstawie zysku operacyjnego. Koszty opera-

cyjne ustalone zostały na poziomie 75% przychodów (podobny poziom był 

w 2011 roku po przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w spółce). Wydatki 

inwestycyjne netto w 2015 roku stanowiły ok. 15% przychodów. Dla prognoz 

przyjęto stosunek inwestycji netto do przychodów na poziomach:

 · 10% w latach 2013 i 2014,

 · 8% w roku 2015,

 · 7% w latach 2016 i 2017.

Przewiduje się średnioroczny wzrost amortyzacji na poziomie 3% oraz nie-

co większe zapotrzebowanie na gotówkę, więc średnioroczny wzrost kapitału 

obrotowego został ustalony na 1% w 2012, w latach 2013–2014 na 2%, a w 2015 

i 2017 roku na 1%.
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Tabela 5. Wolne przepływy pieniężne (w tys. zł) w PEPEES S.A. – prognoza 

Źródło: Dane ze Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy PEPEES S.A.

Następnie trzeba dokonać obliczenia stopy dyskonta WACC oraz zdys-

kontowania przepływów pieniężnych. W tym celu najpierw należy obliczyć 

koszt kapitału własnego, podstawiając odpowiednie wartości do podanego 

wcześniej wzoru. Dla potrzeb dokonania stosownych obliczeń przyjęto stopę 

wolną od ryzyka 2,114% równą rentowności obligacji skarbowych o terminie 

wykupu w roku 2021. Oczekiwaną stopę zwrotu z rynku ustalono na poziomie 

12%, a współczynnik beta na poziomie 0,95, zatem:

Kolejnym krokiem było obliczenie kosztu kapitału obcego. Należy zwró-

cić uwagę, że przybliżony koszt kapitału obcego to stosunek płaconych przez 

spółkę odsetek do wielkości całkowitego zadłużenia, więc: 
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Udział kapitału własnego w PEPEES S.A. to 52,224%, a obcego 47,776%. 

Stopa podatkowa to 19%. WACC wyliczono ze wzoru:

Następnie dyskontujemy wyliczoną stopą WACC przepływy pieniężne 

w kolejnych latach na chwilę obecną, co przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wartość obecna wolnych przepływów pieniężnych w Spółce PEPEES S.A.

Źródło: Dane ze Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy PEPEES S.A.

Kolejnym etapem jest wyznaczenie wartości końcowej omawianej spółki 

i wartości akcji. W prognozie przyjęto, że PEPEES S.A. będzie kontynuowała 

swoją działalność w kolejnych latach. Za stałe tempo wzrostu wolnych prze-

pływów pieniężnych spółki po 2017 roku przyjęto 3%, ponieważ sektor syropu 

glukozowego do 2020 roku ma rosnąć w granicach 3–4% rocznie.

Wartość końcową wyliczono ze wzoru i poddano dyskontu na chwilę 

obecną.

W dalszej kolejności obliczona została całkowita wartość spółki. W tym 

celu zsumowano wszystkie zdyskontowane wartości przepływów pienięż-

nych i zdyskontowaną wartość rezydualną. Uzyskany wynik został pomniej-

szony o całkowite zadłużenie spółki (1 605 477 tys. zł) i w końcowym rezulta-

cie otrzymano wartość kapitału własnego.
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Metoda DCF jest skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie stopy pro-

centowe są ustalone z wysoką precyzją. Nigdy nie ma pewności, czy do-

kładność stóp procentowych jest wystarczająca, ponieważ opieramy się 

wyłącznie na prognozach. 

Wniosek: niewielka zmiana wartości stóp procentowych (np. WACC lub g) 

ma znaczny wpływ na ostateczną wycenę.

W omawianym przykładzie posłużono się spółką o dobrej reputacji rynko-

wej, ale w praktyce nie zawsze zastosowanie metod dochodowych, w tym DCF, 

okazuje się możliwe lub jest uzasadnione. Dzieje się tak w przypadku przed-

siębiorstw o złej reputacji rynkowej i ujemnych przepływach pieniężnych. 

Zastosowanie podejścia dochodowego, wykorzystującego ocenę zdolności 

firmy do generowania dodatnich przepływów finansowych, byłoby trudne do 

zastosowania w przypadku generowania strat z działalności operacyjnej, nie-

korzystnych zmianach w kapitale obrotowym spółki lub innych czynnikach, 

które mają negatywny wpływ na generowane przepływy pieniężne.

Metody dochodowe mogą być również wykorzystane jako element wyce-

ny metodami mieszanymi, które z kolei są istotnym elementem wykorzysty-

wanym przy rekomendacji wartości wycenianego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Metody wyceny firmy pozwalają spojrzeć na nią wielostronnie. Z jednej stro-

ny metoda powinna być adekwatna do stopnia rozwoju jednostki, jej branży 

sytuacji na rynkach itp., z drugiej zaś, powinna uwzględniać nie tylko zasoby 

majątkowe, ale przede wszystkim niematerialne, które decydują o jej pozycji 

na rynku i sukcesie. Wybór wyceny podmiotu zależy przede wszystkim od 

powodów, przyczyn, dla których dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa. 

W związku z transformacją polskiej gospodarki, ocena wartości przed-

siębiorstwa stała się jednym z ważniejszych tematów. Zapotrzebowanie na 

informację o wartości udziałów czy akcji, powstaje w związku z ciągłymi 

perturbacjami na rynku. Najczęściej powodami wyceny są transakcje kupna/
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sprzedaży wielu podmiotów, transakcje na rynku fuzji czy przejęć, a ponadto 

wykupy menedżerskie czy wydawanie rekomendacji inwestycyjnych. Infor-

macja o wartości podmiotu jest niezbędna przy pozyskiwaniu zewnętrznych 

źródeł finansowania, ułatwia podjęcie dialogu z potencjalnymi inwestorami. 

Stworzone różne metody wyceny, nie zawsze wykorzystywane są w prak-

tyce gospodarczej, ponadto proces ten jest złożony i wymaga odpowiedniego, 

indywidualnego podejścia.

Zasady wyceny wartości jednostek gospodarczych określone w ustawie 

o rachunkowości nie są adekwatne do bieżących realiów gospodarki rynko-

wej. Nie oznacza to jednak, że rachunkowość nie dostarcza informacji o wy-

cenianym przedsiębiorstwie. Pokazuje historyczną ocenę sytuacji majątko-

wo-finansowej, niezbędną do procesów decyzyjnych przedsiębiorstwa i jego 

otoczenia.
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Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Globalne dobra publiczne. 
Przyszłość ludzkości

Wstęp 

Powołanie do życia nowego typu dóbr, które nazwane zostały globalnymi do-

brami publicznymi, spowodowane było zmianami w gospodarce światowej, 

mającymi miejsce w ostatnich kilku dekadach XX w. Ich pojawienie się było 

uwarunkowane sprzecznościami, powstałymi w wyniku powiązań, które były 

efektem procesu globalizacji – nie tylko w warstwie ekonomicznej, ale także 

politycznej, technicznej, społecznej i kulturowej. 

Celem artykułu jest analiza globalnych dóbr publicznych oraz wykazanie, 

że zrównoważony rozwój bazuje na dążeniu do osiągnięcia najlepszego wyniku 

ekonomicznego, przy jednoczesnym poszanowaniu środków naturalnych oraz 

rozwoju społecznego. Istotą koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwo-

ju jest więc właściwe zarządzanie globalnymi dobrami publicznymi. Zbadany 

zostanie również wpływ organizacji międzynarodowych (na przykładzie WHO 

i UE) na łagodzenie pojawiających się w gospodarce światowej zagrożeń i wy-

zwań, a także godzenia sprzeczności interesów państw członkowskich przez 

optymalizację wykorzystania globalnych dóbr publicznych w realizacji koncep-

cji zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie dokonano próby odpowiedzi na 

pytanie: czy przyszłość ludzkości zależy od globalnych dóbr publicznych.
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Artykuł dotyczy rozważań na temat globalnych dóbr publicznych, w tym 

ich rodzajów oraz zakresu występowania. Przeprowadzono analizę definicji 

i opracowań kategoryzacji omawianego pojęcia. Opracowano także aspek-

ty teoretyczne zrównoważonego rozwoju, a ponadto zaprezentowano cele 

Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, zwłaszcza w obszarze nauki, zdro-

wia oraz skutków podejmowanych decyzji, m.in. w zakresie milenijnych celów. 

Wskazano na działania ONZ czy WHO na rzecz zrównoważonego rozwoju 

przy wykorzystaniu globalnych dóbr publicznych, a także rolę Unii Europej-

skiej w zarządzaniu nimi.

Artykuł, zgodnie z przyjętym założeniem, stanowi analizę badanych zagad-

nień, przy czym nie wyczerpuje bogatej problematyki tematu, bowiem uwzględ-

nienie wszystkich z danej dziedziny, przekraczałoby ramy niniejszej pracy. 

Jak rozumieć globalne dobra publiczne 

Tematyka dóbr publicznych jest obecna w literaturze ekonomicznej już od 

ponad wieku. Stanowią one element funkcjonowania suwerennego państwa, 

jego sektora publicznego, a w pewien sposób są na stałe przypisane do niego 

(np. bezpieczeństwo narodowe).

Klasyczna definicja dóbr publicznych określa je jako dobra, które są do-

stępne dla wszystkich, a konsumpcja ich przez jednych nie ogranicza moż-

liwości spożytkowania przez innych [Solarz 2012, s. 33]. Pierwszy warunek 

w definicji dobra publicznego oznacza, że dostawca nie może legalnie zapo-

biec używaniu go przez innych. Drugi, że konsumpcja dobra przez jedną osobę, 

nie pozbawia pozostałych członków społeczeństwa możliwości eksploatacji 

tego samego produktu, a zatem bez żadnych konsekwencji wykorzysty-

wania przez wiele osób jednocześnie.

Powszechnie używaną definicję sformułował noblista Paul Samuelson, 

w której odróżnił dobra publiczne od prywatnych. Wniosek z jego analizy 

stanowi teza, że państwo powinno być dostarczycielem dóbr publicznych. 

Jednak nie wynikają z tego ogólnie pojęte korzyści dla całego społeczeństwa. 
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Wiele dóbr prywatnych jest pożytecznych dla współobywateli, ale ich cechą 

charakterystyczną nie są korzyści przynoszone wszystkim konsumentom, 

a w głównej mierze nierywalizacyjna konsumpcja.

Istnieje klasyfikacja dóbr ze względu na dwie omówione wyżej cechy, czyli 

dobra spełniające oba kryteria – niemożliwość wyłączenia i nierywalizacyj-

ność konsumpcji. Ekonomiści nazywają je czystymi dobrami publicznymi. 

Możliwość wyłączenia i konsumpcja rywalizacyjna to właściwości czystych 

dóbr prywatnych, jak np. chleba [NBP https://www.nbportal.pl].

Tabela 1 przedstawia różnicę między argumentami przypisanymi do danej 

grupy dóbr publicznych lub do grupy dóbr prywatnych.

Tabela 1. Porównanie dóbr prywatnych z dobrami publicznymi

Dobra prywatne Dobra publiczne

Łatwy pomiar ilości i jakości. Trudny pomiar ilości i jakości.

Mogą być konsumowane przez jednostkę. Konsumowane wspólnie i równocześnie 

przez wielu ludzi.

Łatwo jest odciąć konsumpcję osobom 

niepłacącym za nie.

Trudno pozbawić konsumpcji osoby nie-

płacące za nie.

Jednostka ma wybór: konsumować dane 

dobra lub nie.

Jednostka w zasadzie nie ma wyboru, czy 

konsumować ten typ dobra czy nie.

Jednostka w zasadzie ma wybór rodzaju 

i jakości dobra.

Jednostka ma ograniczony lub żaden 

wybór rodzaju i jakości dobra.

Płatność za dobra jest bezpośrednio po-

wiązana z zamówieniem i konsumpcją.

Płatność za dobra nie jest ściśle powiąza-

na ze zgłoszonym na nie popytem.

Alokacja dobra odbywa się za pomocą 

mechanizmu rynkowego.

Alokacja dobra odbywa się za pomocą 

mechanizmu politycznego.

Źródło: [Solarz 2012, s. 42].

Pozostałe kombinacje wyżej wymienionych dwóch cech są reprezento-

wane przez dobra wspólne i dobra klubowe. Dobra wspólne ekonomiści de-

finiują jako takie, które nie mogą być wyłączone z konsumpcji oraz nie są 

konkurencyjne. Z kolei dobra klubowe konsumowane są przez wiele osób 
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bez wzajemnego uszczerbku, ale charakteryzują się ograniczonością i odpłat-

nością, np. teatry, kina.

Istnieją również dobra mieszane, które są odpłatne (częściowo lub całko-

wicie), zatem mają charakter wykluczający w pewnym zakresie, np. prywatna 

edukacja, służba zdrowia czy usługi opiekuńcze. 

Dobra publiczne występują na różnych poziomach, stąd wskazuje się 

na dobra lokalne, ogólnonarodowe (krajowe) i międzynarodowe (globalne), 

z których korzyści przypadają odpowiednio mieszkańcom danej miejscowości 

(gminy), państwa i świata.

Wśród dóbr globalnych wyróżnia się np. globalne środowisko, bezpieczeń-

stwo narodowe, wiedzę i międzynarodową stabilizację ekonomiczną [Stiglit 

2013, ss. 886–888]. Globalne dobra publiczne wyrastają z publicznych dóbr 

krajowych i w jakimś stopniu są ich emanacją poza terytorium suwerenne-

go państwa. Mają też pełnić nieco zbliżone funkcje, ale różnią się w sposób 

istotny od krajowych. Po pierwsze, wynikające z nich korzyści muszą mieć 

wyraźnie publiczny charakter, czyli cechują się brakiem rywalizacji w kon-

sumpcji oraz niemożnością wykluczenia z użytkowania ich. Po drugie, korzyści 

z globalnych dóbr publicznych mają charakter dość uniwersalny w odniesie-

niu do państw (obejmują więcej niż jedną grupę (krajów), ludzi (dotyczą kilku, 

a najlepiej wszystkich grup ludności) i pokoleń (dotyczą obecnych i przyszłych 

generacji, a przynajmniej wpływają na potrzeby obecnych, nie wykluczając 

możliwości rozwoju dla tych przyszłych). Ta właściwość czyni całą ludzkość 

odbiorcą publicznym [Kleer 2016]. Wybory polityczne w dużej mierze deter-

minują, co uznaje się za globalne dobra publiczne. W efekcie, nie istnieje moż-

liwość zamknięcia listy takich dóbr. Przykładowo w raporcie sekretarza gene-

ralnego ONZ w 2001 r., zidentyfikowano dziesięć globalnych dóbr ważnych dla 

społeczności międzynarodowej:

 · podstawowa ludzka godność dla wszystkich ludzi, w tym powszechny do-

stęp do podstawowej edukacji i opieki zdrowotnej;

 · poszanowanie suwerenności narodowej;

 · globalne zdrowie publiczne, w szczególności kontrola chorób zakaźnych;
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 · globalne bezpieczeństwo;

 · światowy pokój;

 · systemy komunikacji i transportu ujednolicone ponad granicami;

 · infrastruktura instytucjonalna zharmonizowana ponad granicami w celu 

wspierania efektywności rynku, uniwersalnych praw człowieka oraz przej-

rzystych i odpowiedzialnych rządów;

 · skoordynowane zarządzanie wiedzą, w tym światowe poszanowanie dla 

praw własności intelektualnej;

 · skoordynowane zarządzanie globalnymi naturalnymi dobrami wspólnymi 

na rzecz promowania ich zrównoważonego wykorzystania;

 · dostępność międzynarodowych forów (platform) dla prowadzenia wielo-

stronnych negocjacji między państwami [Pachocka 2016, s. 68].

Globalne dobra publiczne można analizować w dwojaki sposób. Pierwszy, 

uznaje pewien typ dóbr za wspólną „własność” czy za „wspólne dziedzictwo 

ludzkości”, a także dotyczy „warunków przetrwania homo sapiens”. Do tej gru-

py zalicza się: wiedzę nagromadzoną przez poprzednie pokolenia, dziedzictwo 

kulturowe, ochronę środowiska, prawo do życia w pokoju oraz zaspakajania 

podstawowych potrzeb, ochronę własności, edukację, ochronę zdrowia, a tak-

że wzrost zrównoważony. Są to ogólnoświatowe dobra publiczne, które spo-

łeczeństwo globalne powinno mieć do dyspozycji.

Drugi, ma charakter teoretyczny, ale wywodzi się z praktyki mniej lub bar-

dziej efektywnej w ostatnich kilku dziesięcioleciach. Liczne instytucje i organi-

zacje międzynarodowe (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Świa-

towy, Unia Europejska, jeszcze może nie w pełni, ale zaczęły już funkcjonować 

jako globalne dobro publiczne [Kleer 2009, s. 39]. Rysunek 2 przedstawia czte-

ry obszary, które „dostarczają” globalne dobra publiczne w postaci różnego 

rodzaju organizacji, związków czy instytucji.
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Rysunek 2. Czworobok globalnych dóbr publicznych

Źródło: [Kleer 2006, s. 215].

W obszarze polityki funkcjonują instytucje i organizacje (w tym wojskowe):

 · których zadaniem jest przeciwdziałanie wojnom oraz nadzorowanie poro-

zumień zawartych w wyniku zakończenia konfliktów;

 · mające na celu łagodzenie istniejących napięć, pomoc przy wprowadzeniu 

porządków prawnych, budowie organizacji niezbędnych dla funkcjonowania 

państwa;

 · służące tworzeniu porozumień do walki z terroryzmem, nielegalnym han-

dlem bronią, narkotykami czy też żywym towarem;

 · nadzorujące przestrzeganie prawa międzynarodowego, a także tworzenie 

bardziej sprzyjających rozwiązań w interesie coraz szerszej grupy państw;

 · mające na celu przestrzeganie praw jednostek na płaszczyźnie międzyna-

rodowej oraz krajowej;

 · wykorzystywane do zwalczania dyskryminacji rasowej, religijnej, etnicznej 

oraz upowszechnianiu tolerancji.

W obszarze szeroko rozumianej gospodarki działają instytucje oraz 

organizacje:

 · służące tworzeniu nowego ładu ekonomicznego w skali świata;

 · tworzące warunki wspólnych reguł służących wzrostowi gospodarczemu;
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 · służące zwalczaniu negatywnych procesów i zjawisk gospodarczych (szara 

strefa, raje podatkowe, itd.);

 · związane z ochroną praw własności oraz międzynarodowym 

sądownictwem gospodarczym;

 · stabilizujące warunki funkcjonowania gospodarki światowej.

W zakresie obszaru szeroko rozumianej sfery społecznej funkcjonują:

 · organizacje służące do zwalczania chorób, stanowiących zagrożenie o cha-

rakterze światowym czy regionalnym;

 · organizacje do walki z klęskami żywiołowymi;

 · instytucje edukacyjne o zasięgu światowym; 

 · instytucje świadczące pomoc krajom najbardziej zacofanym.

Obszar związany ze sferą kulturową obejmuje najtrudniejsze do zde-

finiowania i najbardziej skomplikowane jednostki, koncentrujące się na 

łagodzeniu sprzeczności konfliktogennych systemów kulturowych. Jest 

to jeden z najbardziej zapalnych obszarów napięć w warunkach globali-

zacji i rewolucji informacyjnej; dla ich łagodzenia potrzebne są organiza-

cje i instytucje, które muszą funkcjonować, jako globalne dobro publicz-

ne [Kleer 2015, ss. 186–189].

Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Powstała w latach 80. XX w. i jest jedną z najważniejszych współcześnie kon-

cepcji rozwoju gospodarczego. Istnieją liczne definicje pojęcia „zrównoważony 

rozwój”. Jedną z nich podaje F. Piontek [www.ur.edu.pl] uznając, że jest to: 

„trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez 

kształtowanie właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: eko-

nomicznego, ludzkiego i przyrodniczego”. Definicja wskazuje na odbiorców po-

wyższej koncepcji, obejmuje ona zarówno żyjących członków społeczeństw, 

jak i przyszłe pokolenia. Istotą idei zrównoważonego i trwałego rozwoju jest 

więc zaspakajanie potrzeb bieżącej ludzkiej egzystencji, bez umniejszania 

szans przyszłych generacji. 

SAN
Notatka
trochę dziur, może zmniejszyć światło
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W koncepcji zwrócono uwagę nie tylko na likwidację barier wzrostu, ubó-

stwa, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, ale również na ochronę środowiska 

oraz możliwość odnawiania zasobów. Jej podstawą są: ludzie jako podmioty 

wpływające na środowisko, nasza planeta jako obszar oddziaływania ludzi, 

partnerstwo. Tylko zintegrowana aktywność pozwoli na osiągnięcie celu, czyli 

dobrobytu i spokoju na świecie [Pachocka 2016, ss. 25–36].

Zagadnienia te zostały rozpowszechnione dzięki raportowi Światowej Komisji 

G.H. Brundtland do spraw Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość”. 

Dalszy rozwój idei kontynuowany był na spotkaniu Szczytu Ziemi w 1992 r., w efek-

cie którego wypracowano dokument Agenda 21. Kolejny, ważny element na rzecz 

zrównoważonego rozwoju stanowiła Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, 

w której określone zostały Milenijne Cele Rozwoju. Ich realizacja miała pozwolić na 

skuteczne stawienie czoła wyzwaniom XXI wieku, w perspektywie do 2015 r. Przy-

czyniły się one do wyprowadzenia ze skrajnego ubóstwa ponad 1 miliarda osób, 

eliminacji nierówności między kobietami i mężczyznami w dostępie do edukacji 

oraz zapewnienia 91% mieszkańców świata dostępu do źródła wody pitnej. Posta-

nowienia szczytu z 1992 r. zostały odnowione w 2002 r. w Johannesburgu, a następ-

nie na szczycie w Rio de Janeiro w 2012 r., określanym jako Rio+20 Przyszłość jakiej 

chcemy. Milenijne Cele Rozwoju zostały zastąpione w 2015 r. przez Cele Zrównowa-

żonego Rozwoju, zawarte w Agendzie Rozwojowej 2030 [www.stat.gov.pl]. 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele 

Zrównoważonego Rozwoju, mają ogromne i historyczne znaczenie dla całe-

go świata. Została ona przyjęta podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, 

który odbył się w Nowym Jorku w dniach 25–27 września 2015 r. Wypracowa-

no 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a powiązane z nimi zadania mają się 

przyczynić do budowy świata, w którym ubóstwo zostanie wyeliminowane, 

a ludzie nie będą cierpieć z jego powodu. Zalicza się do nich:

 · eliminację wszelkich przejawów ubóstwa na świecie;

 · eliminację głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozpo-

wszechnienie dobrych nawyków żywieniowych oraz promocję zrównoważo-

nego rolnictwa;
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 · zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku i promocję 

dobrej jakości życia;

 · zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandary-

zowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie;

 · zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i ak-

tywności kobiet oraz dziewcząt;

 · zagwarantowanie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich oraz pro-

mocja zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi;

 · zagwarantowanie powszechnego dostępu do taniej, niezawodnej, nowo-

czesnej i zrównoważonej energii;

 · promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społeczne-

mu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich;

 · budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego 

przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności;

 · ograniczenie nierówności istniejących pomiędzy krajami i wewnątrz krajów;

 · budowa bezpiecznych, sprzyjających włączeniu społecznemu oraz zrów-

noważonych miast i osiedli;

 · zapewnienie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji;

 · natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom;

 · zachowanie i zrównoważone gospodarowanie oceanami, morzami oraz za-

sobami morskimi;

 · ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z ekosystemu; zrów-

noważone zarządzanie zasobami leśnymi; walka z pustynnieniem oraz de-

gradacją ziemi;

 · powszechne zapewnienie rządów prawa oraz skutecznych instytucji pań-

stwowych;

 · wzmacnianie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny 

i ochronę środowiska. Agenda 2030 oraz cele i związane z nimi zadania odnoszą 

się zarówno do krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą wszyst-

kich ludzi, bowiem w centrum uwagi znajdują się globalne dobra publiczne.
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Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w działalności 
WHO i UE

Zagadnienie globalnych dóbr publicznych stało się przedmiotem zaintereso-

wania organizacji międzynarodowych tj. ONZ oraz podmiotów tworzących 

system ONZ czy UE. Problematyka ta, przy uwzględnieniu koncepcji zrówno-

ważonego rozwoju, zostanie przedstawiona na przykładzie Światowej Organi-

zacji Zdrowia i UE. 

Jednym z podstawowych współczesnych globalnych dóbr publicznych 

jest zdrowie ludzkie i jego ochrona. Najważniejszą organizacją międzynarodo-

wą podejmującą tę tematykę jest WHO, która z formalnego punktu widzenia 

jest międzyrządową agendą związaną z ONZ [Pachocka 2016, s. 70]. 

W konstytucji WHO zawarto fundamentalne zasady odnoszące się do 

omawianego obszaru. Wskazują one, iż organizacja ta działa na rzecz rozwi-

jania globalnych dóbr publicznych, wpisując się w koncepcję zrównoważone-

go rozwoju. W omawianym dokumencie zastosowano szeroką i pozytywną 

definicję zdrowia, w myśl której, jest ono: „stanem zupełnej pomyślności 

fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułom-

ności”[Konstytucja WHO]. Prawo do jak najwyższego osiągalnego poziomu 

zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, niezależnie od 

jego rasy, religii, przekonań politycznych, warunków ekonomicznych lub spo-

łecznych. Każde państwo powinno podejmować działania na rzecz zdrowia 

i jego ochrony [Konstytucja WHO].

Z zapisów w Konstytucji WHO wynika, że postrzega ona zdrowie ludzi 

i jego ochronę jako globalne dobro publiczne, za które wspólnie odpowiadają 

wszystkie jednostki i rządy państwa. Dostrzeżono również problem globalny, 

jakim jest zróżnicowany poziom rozwoju krajów w dziedzinie ochrony zdrowia 

i walki z chorobami, zwłaszcza zakaźnymi. Dążenie do osiągnięcia pełni zdro-

wia zakłada zagwarantowanie wszystkim ludziom dostępu do „dobrodziejstw 

wiedzy lekarskiej psychologicznej i pokrewnych”[Konstytucja WHO].
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Spośród ośmiu milenijnych celów rozwoju przyjętych przez ONZ w 2000 

r. do dziedziny zdrowia, a tym samym do działalności WHO, bezpośrednio 

odnosiły się trzy cele zdrowotne: ograniczenie umieralności dzieci, poprawa 

opieki zdrowotnej nad matkami, ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, 

malarii i innych chorób.

Do 2015 r. nie udało się zrealizować w pełni wszystkich założonych celów 

w zakresie zdrowia publicznego, aczkolwiek odnotowano znaczne postępy 

i zidentyfikowano elementy wymagające wzmożonego wysiłku w kolejnych 

latach [Pachocka 2016, ss. 77–79].

Jednym z pierwszych sukcesów było niewątpliwie opracowanie i opubli-

kowanie międzynarodowej klasyfikacji chorób w 1948 r. Dzięki temu, rozpo-

częto masowe szczepienia na gruźlicę i wprowadzono programy mające prze-

ciwdziałać malarii i ospie. Przed kilku laty, WHO przyjęła również traktat dla 

Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i zajęła się ochroną 

zdrowia w związku ze zmianami klimatycznymi.

WHO w swojej działalności wyraźnie podkreśla duże znaczenie problematyki 

dóbr publicznych. Dyskusyjna jest kwestia, czy zdrowie na poziomie jednostko-

wym lub krajowym można uznać za dobro publiczne. W tym kontekście wska-

zuje się, że stan zdrowia danej osoby lub stan zdrowia w kraju jest dobrem pry-

watnym, gdyż jednostka lub kraj są głównym beneficjentem. Status globalnego 

dobra publicznego można przypisać kontroli nad niektórymi chorobami zakaź-

nymi, tj. HIV/AIDS, gruźlica, polio czy innymi odpornymi na środki przeciwdrob-

noustrojowe. Natomiast za globalne dobra publiczne na rzecz zdrowia można 

uznać: wiedzę i technologię, politykę i regulację oraz systemy ochrony zdrowia. 

Globalne dobra publiczne można podzielić na finalne, przyjmujące postać 

określonych rezultatów i pośrednie, które przyczyniają się do dostarczania 

finalnych dóbr publicznych. Dobrem finalnym jest np. skuteczne zwalczanie 

choroby zakaźnej, a za dobro pośrednie można uznać międzynarodowe prze-

pisy zdrowotne, mające na celu zahamowanie transmisji chorób zakaźnych 

przez granicę państw i tym samym zmniejszenie transgranicznych zagrożeń 

dla zdrowia. Wpisują się one w trzy szerokie kategorie: 
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 · informacja i wiedza (np. znajomość różnych metod leczenia);

 · kontrola chorób zakaźnych (przeciwdziałanie transgranicznym zagroże-

niom dla zdrowia);

 · przepisy międzynarodowe i instytucje. 

Z punktu widzenia WHO za inne przykłady globalnych dóbr publicznych 

można uznać powietrze, system szczepień (ze względu na odporność zbio-

rową), środowisko wolne od dymu tytoniowego i bezpieczeństwo żywności. 

WHO promuje działania na rzecz zjawisk w dziedzinie zdrowia, np. zakaz pa-

lenia papierosów w miejscach publicznych czy działania mające na celu po-

prawę jakości powietrza. WHO jest aktywna w obszarze popularyzacji wiedzy 

związanej z ochroną zdrowia, a także prowadzi badania nad lekoodpornością 

mikrobów chorobotwórczych [Pachocka 2016, ss. 80–81].

Organizacja WHO realizuje europejską strategię Zdrowie 202. Jeden z jej 

celów zakłada zmniejszenie różnic w zdrowiu oraz współpracę międzysekto-

rową. Poszczególne kraje wybierają z każdego działania priorytety, np. dla Pol-

ski kwestia chorób tropikalnych ma mniejsze znaczenie, podczas gdy istotna 

jest tematyka otyłości. 

Aktualna sytuacja międzynarodowa niesie za sobą zagrożenia globalne waż-

ne z perspektywy WHO i jej działalności. Globalizacja oznacza nie tylko ogrom-

ny postęp technologiczny, ale prowadzi również do wzrostu nierówności we-

wnątrz społeczeństw w dostępie dóbr i usług, tj. leków czy opieki medycznej. 

Sprzyja także rozprzestrzenianiu się chorób na świecie. Istotnym zagrożeniem 

są konflikty zbrojne. ONZ i jego agendy najlepiej wpisują się w rolę brokera na 

rzecz powszechnego dostępu do dóbr publicznych [Pachocka 2016, ss.82–83].

Szczególną rolę w ochronie i zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi 

odgrywa UE. Współpraca państw członkowskich Unii na rzecz ochrony glo-

balnych dóbr publicznych ma na celu nie tylko zapewnienie korzyści dla nich 

samych, ale także dla innych państw na świecie. Dlatego też związek ten, nie 

ogranicza się tylko do kreowania polityk wewnętrznych w tym zakresie, ale 

także włącza kwestie zarządzania globalnymi dobrami do polityk zewnętrz-

nych. Zarządzanie globalnymi dobrami publicznymi w środowisku między-
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narodowym powinno przynosić korzyści zarówno państwom wysokorozwi-

niętym, jak i państwom rozwijającym się. Za najbardziej skuteczną metodę 

tworzenia i ochrony globalnych dóbr publicznych uznaję się wypracowanie 

i upowszechnianie dobrych praktyk [Kurczewska 2016, s. 158]. 

Polityka zrównoważonego rozwoju UE, zmierza do utworzenia gospodar-

ki efektywnie wykorzystującej zasoby, przyjaznej dla środowiska naturalnego 

i konkurencyjnej. Zrównoważony rozwój jest w tym pojęciu definiowany jako:

 · przeciwdziałanie zmianom klimatu przez ograniczenie emisji gazów cie-

plarnianych, poprawę efektywności energetycznej i stosowanie energii ze 

źródeł odnawialnych;

 · ochrona i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi;

 · poprawa zdrowia publicznego;

 · przeciwdziałanie ubóstwu i promocja zrównoważonego rozwoju na świecie;

 · budowanie gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów 

w sposób racjonalny i oszczędny;

 · zrównoważona konsumpcja i produkcja. 

Unijna polityka przyjęła postać strategii, której celem jest rozwój dzia-

łań, dzięki którym UE będzie mogła zapewnić obecnym i przyszłym po-

koleniom stały wzrost jakości życia poprzez tworzenie społeczeństwa 

opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Uznano, że potrzeby obec-

nego pokolenia należy zaspakajać bez uszczerbku dla potrzeb przyszłych 

pokoleń [Kurczewska 2016, s. 160].

Jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających cele w zakresie 

ochrony i zarządzania globalnymi dobrami publicznymi, szczególnie dotyczą-

cymi wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska na-

turalnego, jest strategia „Europa 2020”. Ten długotrwały program polityki roz-

woju społeczno-gospodarczego UE określa jej priorytety, nie tylko w zakresie 

walki ze zmianami klimatycznymi i poprawą efektywności energetycznej, ale 

także dotyczące takich dóbr jak: wiedza, edukacja, nauka, solidarność społecz-

na, stabilizacja gospodarcza i finansowa, itp. Zdefiniowano trzy podstawowe, 

wzajemnie wzmacniające się priorytety: 
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 · wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;

 · wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki nisko-

emisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów;

 · wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spój-

ność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

W każdym z priorytetów ściśle określone są globalne dobra publiczne, któ-

re mają podlegać wspólnej ochronie i zarządzaniu. 

Inteligentny wzrost oznacza poprawę w zakresie ochrony i zarządzania 

dobrami, takimi jak wiedza i edukacja, w tym zachęcanie do nauki, studiów 

i podnoszenia kwalifikacji. Aby wesprzeć realizację priorytetu inteligentnego 

rozwoju zaproponowano trzy inicjatywy. Są to:

 · „Europejska agenda cyfrowa” – zwiększenie dostępu dla wszystkich miesz-

kańców UE do Internetu jako globalnego dobra publicznego;

 · „Unia innowacji” – rozwój badań naukowych i innowacji jako dóbr global-

nych. Jest to inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji tak, aby wykorzystywać działalność ba-

dawczo-rozwojową i innowacyjną do rozwiązywania najpoważniejszych pro-

blemów: zmian klimatu, kwestii efektywności energetycznej i oszczędnego 

korzystania z zasobów, ochrony zdrowia oraz zmian demograficznych;

 · „Młodzież w działaniu” – rozwój edukacji jako dobra globalnego. Jest to 

inicjatywa na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności systemów szkolnictwa 

wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów.

Rozwój zrównoważony – zakłada budowanie konkurencyjnej gospodar-

ki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny 

i oszczędny, także ochronę środowiska naturalnego, w tym ograniczenie emi-

sji gazów cieplarnianych, wprowadzenie efektywnych sieci energetycznych. 

W celu realizacji drugiego priorytetu utworzono dwie inicjatywy przewodnie: 

 · „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, głównie energii jako dobra 

globalnego, jest to inicjatywa zmierzająca do uniezależnienia wzrostu gospo-

darczego od wykorzystania zasobów i energii, ograniczenia emisji dwutlenku 
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węgla i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, podniesienia bezpieczeństwa 

energetycznego, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

 · „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, której celem jest osiągnięcie 

stabilizacji gospodarczej jako dobra globalnego. Jest to inicjatywa na rzecz 

podniesienia konkurencyjności przemysłu, głównie przez poprawę otocze-

nia biznesu, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – celem jest osiągnięcie spój-

ności społecznej jako dobra globalnego. Priorytet ten zakłada stymulowanie 

rozwoju gospodarki, charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia. 

Działania, jakie Unia musi podjąć według tego priorytetu to: zwiększenie zatrud-

nienia, podniesienie kwalifikacji i umiejętności jednostek, walka z ubóstwem. 

W ramach priorytetu przyjęto dwie inicjatywy:

 · „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – to działania na 

rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez 

podnoszenie kwalifikacji przez całe życie i mobilność zawodową, co przy-

czyni się do zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej;

 · „Europejski program walki z ubóstwem” – to inicjatywa zmierzająca do za-

pewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze 

wzrostu gospodarczego były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczo-

ne społecznie mogły żyć godnie i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie 

[Kurczewska 2016, ss. 165–171].

W zarządzaniu globalnym Unia domaga się normatywnego postępowa-

nia, bowiem wykorzystywanie globalnych dóbr publicznych wiąże się z etyką 

i systemem wartości, które muszą być wspólnie kształtowane. Najważniej-

szym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jest mobilizacja wszystkich zasobów 

i przekonanie państw do współpracy w zakresie ochrony tych dóbr. 

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że w XXI w. wzrasta znaczenie globalnych 

dóbr publicznych w skali świata, o czym może świadczyć zwiększająca się liczba 
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międzynarodowych organizacji. To właśnie w nich trzeba upatrywać możliwo-

ści skutecznej walki z zagrożeniami o charakterze gospodarczym, politycznym, 

społecznym czy kulturowym, nadając im również charakter globalnych dóbr. 

Na przykładzie WHO widać, jak dużą rolę odegrała wyspecjalizowana or-

ganizacja ONZ, w realizacji milenijnych celów rozwoju w dziedzinie zdrowia 

publicznego i polityki zdrowotnej w latach 2005–2015. Osiągnięcie określo-

nych wyników w tym zakresie nie byłoby możliwe bez rozwijania globalnych 

dóbr publicznych. Rozwój ludzkości, zwłaszcza w dobie globalizacji jest proce-

sem, który pociąga za sobą efekty pozytywne i negatywne. 

W ramach UE, realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na trwale 

wpisana jest do programów i polityki. Osiągnięcie celu, jakim jest wzrost go-

spodarczy, nie może odbywać się kosztem społecznym i wpływać negatyw-

nie na środowisko naturalne. Zgodnie z podejściem UE powinien być on sprzę-

żony z innym czynnikiem, który ma wpływ na wzrost dobrobytu społecznego, 

tj. wyższym poziomem edukacji, poprawy zatrudnienia, itp.

Podejście UE do dóbr publicznych wykorzystuje koncepcję braku rywali-

zacji między ich użytkownikami oraz braku podstaw do wykluczenia kogokol-

wiek z ich konsumowania. Wytyczne w zakresie korzystania z nich i zarządza-

nia nimi, powinny być dostępne także dla państw nienależących do UE.

Odpowiadając na pytanie, czy przyszłość ludzkości będzie zależeć od glo-

balnych dóbr publicznych, to w dużym stopniu jest ona uzależniona od tego, 

na ile efektywne będzie ich wykorzystywanie. Oby stało się to praktyką.
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Społeczna Akademia Nauk

Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Pojmowanie oszczędzania 
i inwestowania przez klientów 
instytucji finansowej

Wstęp

Oszczędzanie i inwestowanie to dwa uzupełniające się procesy, będące ele-

mentem ludzkiej egzystencji. Ich forma ulegała zmianom na przestrzeni stu-

leci. Dawniej ludzie gromadzili zapasy, które pomagały im przetrwać trudny 

okres. Składowali żywność, opał na zimę, broń zapewniającą poczucie bezpie-

czeństwa. Wraz z rozwojem systemu rynkowego ludzkość zaczęła lokować 

swoje oszczędności w kruszcach i pieniądzu, gdyż przechowywanie ich nie 

wymagało szczególnych warunków, a w sytuacjach skrajnie trudnych, można 

było je zakopać. Ponadto wartość zawsze miała ziemia uprawna, lasy zapew-

niające pożywienie, budulec oraz stałe dochody.

Również dziś społeczeństwa oszczędzają. Dzieci gromadzą pienią-

dze na wybrany cel, odkładają je do skarbonki bądź wpłacają na szkolną 

książeczkę oszczędnościową. Z czasem zmieniają się produkty docelowe 

lokowania zasobów pieniężnych. 

Działalność inwestycyjną może prowadzić każdy, ale nie wszyscy chcą po-

dejmować takie wyzwanie. Ważnym elementem jest posiadanie niezbędnej 



226

Szymon Jankowski

wiedzy do prowadzenia działań z tym związanych, choć zdarzają się również 

osoby bez żadnego przygotowania.

Celem artykułu jest wskazanie cech charakteryzujących dwa podejścia do 

omawianego zagadnienia. Przedstawione zostaną również stosowane meto-

dy oszczędzania i inwestowania, szczególną uwagę poświęcono problematyce 

mylenia przytoczonych pojęć. Jako hipotezę badawczą przyjęto stwierdze-

nie: brak wiedzy ekonomicznej społeczeństwa nie pozwala na oszczędzanie 

i efektywne inwestowanie. Zastosowaną metodą badawczą był wywiad prze-

prowadzony wśród grupy klientów instytucji finansowej(40 osób), którzy pre-

zentowali różny przedział wiekowy.

Oszczędzanie w definicjach

Według „Słownika języka polskiego”, słowo oszczędzać oznacza: „wydawać 

mało pieniędzy, żeby móc część odłożyć na jakiś cel” lub „nie wykorzystywać 

czegoś od razu, zachowując część na później” [https://sjp.pwn.pl/sjp/oszcze-

dzac]. Z definicji można wnioskować, że oszczędzanie to czynność, w której 

rezygnujemy w danym momencie z konsumpcji, na rzecz inwestycji planowa-

nej w przyszłości. Proces ten może być krótkoterminowy i długoterminowy, 

a uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb. W ten sposób zgromadzone 

środki mogą zostać przeznaczone na inwestycje, zakup dóbr rzeczowych lub 

trzymane „na czarną godzinę”, bez określonego celu. Zatem oszczędzanie, to 

dobrowolne powstrzymywanie się od konsumpcji zasobów. Celem takich dzia-

łań jest powiększenie majątku, i w takim aspekcie proces ten interesuje eko-

nomistów, gdyż ma doprowadzić do zwiększenia oszczędności w gospodarce. 

Termin „oszczędzanie”, może być rozumiany w różny sposób. Poniżej wy-

kres, na którym pogrupowano odpowiedzi badanych (rysunek 1).

SAN
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Rysunek 1. Definicja oszczędzania

Źródło: opracowanie własne. 

Z analizy wyników widać, że odkładanie pieniędzy jest najczęściej udziela-

ną odpowiedzią na pytanie: „Czym jest oszczędzanie?”. W tej grupie znajdują 

się osoby, które odkładają pieniądze w formie gotówkowej. W kolejnej odpo-

wiedzi, pojawia się stwierdzenie dotyczące „deponowania środków w banku”. 

Tu większość badanych miała na myśli lokatę. Dalej znajdujemy odpowiedź: 

„wydawanie mniejszej ilości pieniędzy”. W tej grupie osoby wybierając pro-

dukty podczas zakupów, decydowały się na te, które oferowano za niższą 

cenę lub były najpotrzebniejsze. Ostatnim wskazaniem ze względu na licz-

bę udzielonych odpowiedzi jest stwierdzenie: „wymiana pieniędzy na metale 

szlachetne”. Oszczędności są zamieniane na sztabki lub monety bulionowe, 

czyli monety lokacyjne i inwestycyjne, wybijane ze złota o próbie 999. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że część 

badanych, myli oszczędzanie z inwestowaniem. To osoby, które wybrały 

odpowiedzi „deponowanie pieniędzy w banku” i „wymiana pieniędzy na 

metale szlachetne”. Jednak prawie połowa badanych odkłada pieniądze 

w gotówce uważając, że jest to najbezpieczniejszy sposób oszczędzania. 

Proces ten ilustruje rysunek 2.
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Rysunek 2. Schemat oszczędzania

Źródło: [https://www.nbportal.pl/].

Tezauryzacja, zaprezentowana w schemacie, oznacza wycofanie środ-

ków wymiany z obiegu. Jednak gromadzenie majątku w formie pieniędzy 

w sejfie prywatnym, nie zwiększa oszczędności w gospodarce, nie ma też na 

nią szkodliwego działania.

Oszczędzanie w naturze to jedyna forma gromadzenia majątku w gospo-

darce barterowej. Jest to odkładanie w domu środków innych niż pienięż-

ne, na przykład jedzenia. Nie doprowadza ona do powiększania się kapitału. 

Natomiast aktywa finansowe, jako forma oszczędzania, mają dużą płynność 

i przynoszą posiadaczowi dochód.

Oszczędzający i ich cele 

Istotną informacją są dane o wielkości grupy regularnie oszczędzającej pie-

niądze, ponieważ dzięki nim można poznać poziom społecznej świadomości 

finansowej. Poniżej na wykresie (rysunek 3) przedstawiono, jaka część próby 

badawczej oszczędza regularnie pieniądze.



Pojmowanie oszczędzania i inwestowania przez klientów instytucji finansowej

229

Rysunek 3. Regularne oszczędzanie

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać, ponad połowa badanych regularnie oszczędza pieniądze. Różni-

ca pomiędzy drugą połową grupy, która robi to nieregularnie, jest niewielka. 

Poniżej zaprezentowano przedziały wiekowe osób z grupy oszczędzającej.

Rysunek 4. Przedział wiekowy grupy oszczędzającej

Źródło: opracowanie własne.

Wynika z niego, że najliczniejszą grupą oszczędzających są osoby w prze-

dziale wiekowym 31–35 lat (około 35%). Dwie następne grupy oszczędzają-
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cych w podobnej wielkości, to osoby w wieku między 20–25 lat oraz 36–40. 

Kolejną grupa są ankietowani pomiędzy 41 a 45 rokiem życia. Najmniej liczny-

mi grupami są osoby z przedziału 26–30 lat i powyżej 45 roku życia.

Istotną kwestią jest cel oszczędzania. Poniższy wykres prezentuje, na jakie 

cele najczęściej ludzie oszczędzają.

Rysunek 5. Cel oszczędzania

Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć, że najczęściej oszczędza się na zakup innych dóbr mate-

rialnych (37,5%). Zalicza się do nich: drobny sprzęt RTV, AGD, biżuterię, ubrania. 

Kolejnym celem oszczędzania jest tak zwana „czarna godzina” (20%). Czasami 

kryzys pojawia się z chwilą utraty pracy, z powodu choroby, śmierci członka 

rodziny, kiedy pojawiają się niespodziewane wydatki. Posiadane oszczędności 

tworzą tzw. bufor bezpieczeństwa. Ponadto oszczędzamy na wakacje, wy-

poczynek (12,5%). Są to środki przeznaczone na rezerwację hoteli, wymianę 

walut i korzystanie z różnorodnych atrakcji podczas urlopu. Pozostałe cele an-

kietowanych to: zabezpieczenie przyszłości dzieci, okres emerytalny, remont 

domu czy innego siedliska, a także wkład własny na mieszkanie. Większość 

tych deklaracji ma perspektywę długookresową, z potrzebą zapewnienia sta-
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bilności finansowej poszczególnym inwestycjom. Pozostałe mają zapewnić 

komfort życia w chwili obecnej. Niestety, tylko nieliczni badani mieli świado-

mość, iż może pojawić się sytuacja nieprzewidywalna, skutkująca problemami 

z płynnością finansową. Zaledwie 20% badanych oszczędzało środki z prze-

znaczeniem na wypadek trudności finansowych. 

Porównując otrzymane wyniki z badaniami ogólnopolskimi z 2015 roku (ry-

sunek 6), można zauważyć, że pokrywają się ze sobą w zakresie dokonywania 

zakupu mieszkania, remontów, wydatków wakacyjnych, planowania przyszło-

ści dzieci czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych, włączając także przyszłą 

konsumpcję. Jednak z powodu ograniczeń związanych z wielkością ankieto-

wanego zespołu, badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu, 

nie można odnosić do całości spektrum diagnozowanego przedmiotu.

Rysunek 6. Cele gromadzenia oszczędności w GD w latach 2011–2015

Źródło: [Diagnoza społeczna 2015, s. 60.
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Dysponując takimi danymi warto sprawdzić, jaką część budżetu ankieto-

wani przeznaczają na oszczędzanie (rysunek 7).

Rysunek 7. Odsetek środków przeznaczonych na oszczędzanie

Źródło: opracowanie własne.

Z zestawienia widać, że pierwsza grupa stanowiąca 47,83% to osoby, 

regularnie odkładające maksymalnie do 10% swojego budżetu. 34,78% ankie-

towanych jest w stanie odłożyć do 20% budżetu, zaś 17,39% oszczędzających, 

jest w stanie odłożyć od 20 do 30% dochodów gospodarstwa domowego. 

Niemal połowa Polaków deponuje do 10% swojego dochodu. Im więcej od-

kładają, tym mają lepsze zabezpieczenie finansowe.

Wysokość gromadzonych środków może wskazywać, czy cel, na który 

oszczędza dana osoba, wymaga znacznych środków oraz jakiego okresu czasu 

dotyczy inwestycja. Pojawiają się tu istotne zależności. Człowiek przeznacza-

jący większą część swojego budżetu oszczędza na cel, który chce zrealizować 

jak najszybciej, rezygnując ze zwiększonej konsumpcji lub dóbr o charakterze 

luksusowym. Osoba odkładająca mniej pieniędzy realizuje koncepcję długofa-

lowo (tym przypadku rozumiemy okres powyżej dwóch lat). 
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Odpowiednie sposoby oszczędzania

Oszczędzać pieniądze można na wiele sposobów, ważne jest jednak, aby być 

konsekwentnym oraz przestrzegać ustalonych wcześniej zasad. Trzeba zapla-

nować i przeanalizować budżet, aby wykorzystać go jak najefektywniej. Ta-

bela poniżej może wspomóc gospodarowanie budżetem domowym na okres 

jednego miesiąca. Wprowadzono opis ponumerowanych pól w celu prawidło-

wego uzupełnienia.

Tabela 1. Zagospodarowanie miesięcznego budżetu

Budżet na okres jednego miesiąca

Suma dochodów [1] w tym polu znajduje się suma dochodów danego bu-

dżetu;

Opłata za mieszkanie [2] w tym polu znajduje się kwota, jaka przeznaczana jest 

w każdym miesiącu na opłaty za mieszkanie, czyli np. 

czynsz, miejsce parkingowe, itd.;

Opłaty za media 

(woda, prąd, gaz)

[3] w tym polu znajduje się suma opłat za media. Ich 

wysokość jest uzależniona od liczby osób w gospo-

darstwie domowym; można wprowadzić zasady, które 

pozwolą ją zmniejszyć;

Abonamenty (telewi-

zja, telefon, Internet, 

itp.) 

[4] w tym polu znajduje się suma opłat za abonamenty, 

które posiadają osoby w gospodarstwie domowym;

Środki do dyspozycji [5] w tym polu znajduje się różnica między budżetem 

a wydatkami [5] = [1] – [2] + [3] + [4]), czyli: środki do 

dyspozycji = suma dochodów – (opłata za mieszka-

nie+opłata za media + abonamenty);

Budżet na pierwszy 

tydzień

[6] w tym polu znajduje się jedna czwarta środków do 

dyspozycji z pozycji [5];

Budżet na drugi ty-

dzień

[7] w tym polu znajduje się jedna czwarta środków do 

dyspozycji z pozycji [5];

Budżet na trzeci ty-

dzień

[8] w tym polu znajduje się jedna czwarta środków do 

dyspozycji z pozycji [5];

Budżet na czwarty 

tydzień

[9] w tym polu znajduje się jedna czwarta środków do 

dyspozycji z pozycji [5];
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Oszczędności [10] w tym polu znajduje się suma kwot niewykorzystanych 

z czterech budżetów na dane tygodnie. Z każdego 

budżetu tygodniowego niewykorzystaną część należy 

przenieść do oszczędności.

Źródło: opracowanie własne. 

Miesięczny budżet na poszczególne tygodnie jest tej samej wysokości. 

Oznacza to, że części są sobie równe, a każda pozycja stanowi jedną czwar-

tą środków do wykorzystania. W tym wypadku cztery budżety są zależne 

od poziomu zapotrzebowania na konsumpcję osób w gospodarstwie do-

mowym. Należy zaplanować wydatki w taki sposób, aby móc odłożyć daną 

część jako kapitał na przyszłość.

Oszczędności to tzw. bufor bezpieczeństwa, który stanowi od trzech 

do sześciokrotności naszych dochodów i pozwala zachować stabiliza-

cję oraz płynność finansową w sytuacjach, w których mogą pojawić się 

niespodziewane wydatki. Powinien on stanowić sześciokrotność dochodów, 

ponieważ resztę środków należy przeznaczyć na wytwarzanie dodatkowych 

wpływów do naszego budżetu.

Inwestowanie w definicjach 

Według „Słownika języka polskiego”, inwestowanie oznacza „przeznaczenie 

środków finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów majątko-

wych” lub „przeznaczenie środków finansowych i czasu na (czyjeś) kształce-

nie z myślą o korzyściach w przyszłości” lub „proces polegający na bieżącym 

zaangażowaniu środków pieniężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania ko-

rzyści/zysków” [https://sjp.pwn.pl/słowniki/inwestowanie]. Można zatem wy-

wnioskować, że inwestowanie to czynność, której głównym celem jest zysk. 

Podobnie jak w przypadku oszczędzania, proces ten może być krótkotermino-

wy i długoterminowy, a uzależnione jest to od strategii wydatkującego środ-

ki. Długość trwania procesu pokazuje też, jakie plany ma inwestujący. Jeżeli 

zależy mu na dużym i szybkim zysku, to taką osobę nazywa się spekulantem. 
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Jeśli działania zaplanowane są na dłuższy okres, wtedy pojawia się pojęcie 

inwestora. Poniżej przedstawiony został wykres, na którym pogrupowano od-

powiedzi respondentów.

Rysunek 8. Rodzaje inwestycji

Źródło: opracowanie własne. 

50% respondentów kojarzy inwestowanie z zakupem nieruchomości. 

Osoby wybierające taką odpowiedź, myślą o nabyciu nieruchomości w celu 

zarobkowym, czyli wynajmowanie jej innym osobom. 23% badanych uwa-

ża, że zakup obligacji jest inwestowaniem. W większości przypadków osoby 

z tej grupy mają na myśli obligacje państwowe, a około 17% akcje na gieł-

dzie papierów wartościowych firm, najlepiej postrzeganych na rynku. Z ko-

lei 10% ankietowanych, inwestowanie rozumie jako kupno rzadkich (starych) 

samochodów, metali szlachetnych, dzieł sztuki lub antyków. Pojawiło się 

wiele pomysłów na lokowanie kapitału (plantacja kawy, bitcoin), które 

mogą przynieść największy zysk.

Dane wskazują, iż społeczeństwo mówiąc o inwestycji, najczęściej my-

śli o zakupie nieruchomości. Wynika to z faktu, iż nabywanie ich nie ko-

jarzy się z dużym ryzykiem utraty funduszy, w porównaniu z inwestowa-
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niem w akcje lub obligacje korporacyjne. Według respondentów można 

lokować środki w metale, kamienie szlachetne, antyki, a także dokonywać 

zakupu dzieł znanych artystów. 

Porównując powyższe badania z innymi, przeprowadzonymi przez insty-

tucje finansowe w zakresie bezpiecznego inwestowania wynika, że uzyskane 

dane są podobne. Większość lokujących środki ma niską skłonność do ryzyka 

i stara się inwestować ich dużą część w bezpieczne aktywa. Rysunek 9 przed-

stawia bezpieczne sposoby inwestowania, nie ma tu lokowania kapitału w ak-

cje, gdyż są one postrzegane jako ryzykowne. 

Rysunek 9. Najbezpieczniejsze formy lokowania kapitału

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [https://www.bankier.pl/;http://gielda-inwestora.pl/; 

Stańczyk 2018].

Część grupy badawczej kojarzyła zakup metali z oszczędzaniem, a nie z in-

westowaniem. To pokazuje, iż wiedza dotycząca aspektu inwestowania nie 

jest powszechna. Poniżej przedstawiono wykres zawierający dane, na temat 

ilości osób przeznaczających swoje środki na inwestowanie.
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Rysunek 10. Odsetek osób inwestujących

Źródło: opracowanie własne.

Zaledwie 25% grupy badawczej inwestuje, a aż 75% badanych nie chce lub 

nie może prowadzić takich działań. Taki stan, może wynikać ze stosunkowo 

małej wiedzy finansowej, niskiej skłonności do ryzyka, braku czasu, obawy 

przed utratą oszczędności lub nieposiadania środków na inwestycje. 

Lokata – sposób oszczędzania czy inwestycja?

Lokata jest inwestycją, ponieważ zakłada się ją w celu wypracowania zysku 

z odsetek. Respondentom zadano pytanie o znaczenie pojęć: inflacja, lokata 

bankowa, aby sprawdzić ich wiedzę na ten temat. 

Na pytanie „Ile wynosi inflacja?” (w badanym okresie wynosiła 1,8%), tylko 

10% respondentów podało prawidłową odpowiedź. Następnie chciano uzy-

skać odpowiedź na pytanie: Czy lokata o oprocentowaniu 1,5% w skali roku, 

uwzględniając obowiązujące stopy procentowe to inwestycja? Spośród grupy 

badawczej, tylko 10% respondentów udzieliło odpowiedzi „tak” mówiąc, że 

lokata spełnia warunki definicji inwestycji i w takim razie nią jest. Znaczna 

część grupy badawczej stanowiąca około 60% całej sprawdzanej populacji 
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odpowiedziała, że lokata nie jest inwestycją, ponieważ są to oszczędności. 

W przybliżeniu 20% ankietowanych uzasadniło swoją odpowiedź, że na loka-

cie zbyt mało się zarabia. Pozostałe 10% stwierdziło, że inflacja jest wyższa od 

oprocentowania lokaty i jeszcze należy zapłacić podatek od wypracowanych 

odsetek, stąd w skali roku realnie nic nie zarobimy, więc nie jest to inwestycja.

Z przeprowadzonego badania wnioskować można, że zaledwie niewielka 

grupa respondentów posiada wiedzę dotyczącą istoty inflacji oraz jej wy-

sokości. Uzasadnienie odpowiedzi było prawidłowe, ponieważ uwzględnio-

no podatek od wypracowanych zysków. Nominalnie otrzymuje się zysk, ale 

wartość pieniądza spada i realnie nic nie można zyskać. Należy również za-

uważyć, że znaczna liczba osób nie postrzega lokaty jako inwestycji, lecz spo-

sób na oszczędzanie pieniędzy. Niewielka grupa respondentów, która znała 

definicję inwestycji uznała, że lokata nią jest, ponieważ spełnia jej warunki. 

Nie jest to właściwa interpretacja, dlatego że dopasowywanie cech lokaty 

do warunków inwestycji, nie uwzględnia czynników zewnętrznych. W tym 

przypadku patrzymy tylko na lokatę i jej oprocentowanie, nie widząc podat-

ku od wypracowanych odsetek.

Podsumowując przeprowadzoną ankietę można stwierdzić, że niewielka 

liczba osób zna sposób funkcjonowania lokat oraz ma wiedzę dotyczącą pro-

blematyki inflacji. Ponadto pamięta o podatkach, które płaci się od wypra-

cowanych odsetek przy lokacie. Część respondentów uważa, że lokata jest 

sposobem na gromadzenie środków finansowych i nie wiąże tego produktu 

z inwestycją. Wiedza ekonomiczna wśród społeczeństwa wymaga prowadze-

nia intensywnych działań edukacyjnych. Mając stosunkowo niewielką zna-

jomość zasad i praw ekonomii, można obawiać się ryzyka finansowego przy 

prowadzeniu działań inwestycyjnych.

Prawidłowe podejście do inwestowania

Aby inwestycja przynosiła oczekiwane zyski, niezbędne są dwa czynniki. Pierw-

szym z nich jest czas. Dysponując nim, można skupić się na prawidłowym zapla-
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nowaniu i zrealizowaniu inwestycji. Drugim jest informacja, bo dzięki posiada-

nej wiedzy można prawidłowo zaplanować działania, a następnie realizować je.

Ważnym elementem jest też kapitał. Posiadając go określa się, jak duży 

będzie zakres działań biznesowych. Mały wkład finansowy uniemożliwi 

realizację dużej inwestycji. 

Istotne znaczenie ma permanentne pogłębianie wiedzy, które pozwo-

li zmniejszyć ryzyko poniesienia strat. Poniżej zaprezentowano prawidłowy 

proces inwestycji, rysunek 11.

Rysunek 11. Proces inwestycji

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Wyniki badań skłaniają do wniosku, że ludzie niewłaściwie rozumieją pojęcia 

oszczędzania oraz inwestowania. W większości przypadków inwestowanie 

mylone jest z oszczędzaniem. Jest to istotny problem, ponieważ świadczy 

o ich znikomej wiedzy ekonomicznej. Analizując system edukacji w polskich 

szkołach, trudno znaleźć przedmioty, które pomogłyby zdobyć chociaż pod-

stawową w tym zakresie wiedzę. Również banki, organizując konkursy wie-

dzy na temat finansów, tylko w niewielkim stopniu są w stanie zniwelować 
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brak wiedzy. Dlatego też wiele jest do zrobienia w systemie edukacji 

ekonomicznej w polskich szkołach. 

Instytucją, która wspiera kształcenie młodych ludzi w obszarze po-

lityki finansowej, jest Warszawski Instytut Bankowości, wysyłający do 

szkół wolontariuszy, aby przekazywali podstawową wiedzę o finansach. Są 

nimi najczęściej zatrudnieni w bankach, a aktualnie jest zrzeszonych po-

nad sto instytucji biorących udział w projekcie. Poniższy rysunek ilustruje 

proces przekazywania wiedzy.

Rysunek 12. Cykl przekazywania wiedzy

Jego istotą są trzy następujące po sobie etapy: pozyskanie wiedzy, jej wy-

korzystanie, a następnie przekazanie innym. Ma on charakter powtarzalny na 

każdym poziomie edukacyjnym. 
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Oszczędzanie a inwestowanie 
w gospodarstwach domowych

Wstęp

W ostatnich latach zintensyfikowano badania na temat zarządzania finan-

sami przez gospodarstwa domowe, ponieważ znaczna ich część ma pro-

blemy z odpowiednim zarządzaniem gromadzonymi dochodami. Kwestia 

pętli zadłużenia, upadłości konsumenckiej, narzędzi zarządzania finansa-

mi, coraz częściej jest tematem funkcjonowania gospodarstw domowych. 

Aby mogło ono działać prawidłowo, a zwłaszcza mieć zabezpieczoną płyn-

ność finansową, powinno posiadać bufor w postaci zasobów gotówki, 

oszczędności czy nawet inwestycji.

Nieograniczony dostęp do dóbr powoduje, że gospodarstwa domowe czę-

sto wydają niemal wszystkie zasoby gotówkowe, a przecież wiadomo, że naj-

bezpieczniejszym sposobem finansowania większych zakupów jest oszczę-
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dzanie, a nie zadłużanie się. Sposób planowania, zarządzania i podejmowania 

decyzji w gospodarstwach domowych odnośnie finansów jest bardzo złożo-

nym procesem i ma kluczowe znaczenie. 

Celem artykułu jest analiza problemu oszczędzania i inwestowania w go-

spodarstwach domowych, czyli określenia ich potrzeb, podejmowanych decy-

zji w zakresie planowania, oszczędzania i inwestowania. Przybliżone zostaną 

też uwarunkowania dotyczące konsumpcji i oszczędzania, miejsca jakie go-

spodarstwo domowe pełni na rynku usług finansowych oraz skłonności do 

oszczędzania przez polskie rodziny w porównaniu z innymi nacjami. 

Gospodarstwo – jego potrzeby i decyzje

O gospodarstwie domowym mówi się, że jest najważniejszą, najliczniejszą 

i najstarszą jednostką, która zawiaduje finansami jego członków. Określa 

go wiele wspólnych cech i celów, takich jak m.in: wspólnota zamieszkania 

w tym samym miejscu, jedność konsumowania i spędzania razem wolnego 

czasu, wspólne zarządzanie finansami przeznaczanymi na określone cele 

oraz dbanie o realizowanie potrzeb każdego z członków rodziny. Gospodar-

stwa domowe mogą być jednoosobowe i wieloosobowe, czasami określane 

są jako „mikroprzedsiębiorstwa”, które posiadają majątek w postaci pienięż-

nej i niepieniężnej (nieruchomości, dobra ruchome) oraz pozyskują dochody, 

a także decydują, w jaki najkorzystniejszy sposób rozporządzić nimi. W eko-

nomii klasycznej, jednym z głównych celów gospodarstwa domowego jest 

„zaspokajanie potrzeb jego członków poprzez dążenie do zagwarantowania 

im jak najlepszego poziomu jakości życia” [Świecka 2007a, s. 377]. Można go 

uznać za próbę maksymalizacji zapewnienia indywidualnych oraz wspólnych 

potrzeb gospodarstwa domowego. Inną kwestią jest też uzyskiwanie przez 

członków niezależności finansowej [Bar 2006, s. 7]. W praktyce oznacza to, że 

jego ekonomicznym celem jest optymalizacja decyzji finansowych, które dążą 

do maksymalizacji dochodu. Aby ten zamiar mógł zostać spełniony, należy 

podjąć decyzje, które dotyczą relacji „konsumpcja – oszczędności, oszczęd-



Oszczędzanie a inwestowanie w gospodarstwach domowych

245

ności – inwestycje, majątek rzeczowy – majątek finansowy, czas pracy – czas 

wolny”. Gospodarstwo domowe jest nośnikiem wielu relacji z otoczeniem, 

w którego skład wchodzi państwo, instytucje finansowe (sektor bankowy, 

emerytalny, ubezpieczeniowy oraz rynki kapitałowe), samorządy, organizacje 

pożytku publicznego i przedsiębiorstwa. Zdaniem Stanisława Flejterskiego, 

rodzinę można określić jako wieloosobową jednostkę produkcyjną, w której 

skład wchodzą dobra rynkowe, kwalifikacje, czas oraz wiedza posiadana przez 

członków rodziny [2007, s. 94]. Gospodarstwo domowe, aby mogło zrealizo-

wać wszystkie swoje cele, musi angażować zasoby materialne, takie jak: nie-

ruchomości, środki pieniężne, bieżące dochody i oszczędności, samochody 

oraz zasoby niematerialne (posiadane wykształcenie i umiejętności każdego 

z członków). O gospodarstwie domowym można mówić w kilku aspektach, 

poniżej przedstawiono kilka z nich:

 · Gospodarstwo domowe jako zbiór może być jednoosobowe lub wie-

loosobowe, a każdy z członków może korzystać z usług finansowych, 

w tym bankowych.

 · Gospodarstwo domowe jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie 

utrzymujących się. Oznacza, że całe gospodarstwo opiera się na związku, 

jaki występuje między członkami, którego podstawowym warunkiem prze-

trwania jest zarabianie pieniędzy, w najgorszym wypadku przez co najmniej 

jedną osobę, a w najlepszym, przez wszystkich domowników.

 · Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący – rodzina musi po-

dejmować wybrane decyzje ekonomiczne, następnie je realizuje.

 · Gospodarstwo domowe jako jednostka konsumpcyjna. Warunkiem istnie-

nia jest praca zarobkowa jednego członka rodziny albo uzyskiwanie docho-

du z innych źródeł. Charakteryzuje się tym, że członkowie rodziny sprzedają 

na rynku pracy swoje usługi (świadczą pracę), a w zamian otrzymują okre-

ślone dochody. Są one zwykle w większości przeznaczane na aktualną kon-

sumpcję, jak np. rachunki, jedzenie, opłaty obowiązkowe, a pozostała część 

może być przekształcona w oszczędności, aby w przyszłości móc zapewnić 

zabezpieczenie pieniężne oraz zwiększyć budżet konsumpcyjny rodziny.
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 · Gospodarstwo domowe jako homo oeconomicus – określane jest jako 

zbiór osób, które działają w sposób racjonalny i dążą do zwiększania swoich 

zysków i dokonywania wyborów ze względu na wartość ekonomiczną. Jest 

nią osoba, która dokonuje racjonalnego wyboru, jeśli pojawi się zyskowna 

sytuacja ekonomiczna i potrafi kalkulować swoje działania.

 · Gospodarstwo domowe jako istotny podmiot systemu finansowego. Jest 

elementem systemu finansowego, ekonomicznego i społecznego, ponieważ 

cechuje go możliwość współtworzenia pieniądza oraz przepływu pieniędzy 

i siły nabywczej między nimi.

 · Gospodarstwo domowe jako klient instytucji bankowych – stanowi istot-

ny element w procesie funkcjonowania banków spółdzielczych i komer-

cyjnych. Członkowie gospodarstw domowych są głównymi klientami tego 

typu instytucji. Banki przygotowują indywidualne oferty, które ukierunko-

wane są na obsługę klienta, niezależnie od jego statusu majątkowego, spo-

łecznego i zawodowego. Oferują usługi członkom gospodarstw domowych 

w zakresie prowadzenia kont bankowych, rachunków oszczędnościowych, 

udzielania kredytów hipotecznych, konsumenckich, konsolidacyjnych czy 

emitowania kart płatniczych. To jest jedynie niewielka część usług, z jakich 

mogą korzystać członkowie gospodarstw domowych, dlatego tak ważnym 

klientem dla banków spółdzielczych są rodziny.

 · Gospodarstwo domowe jako klient pozabankowych instytucji pośrednic-

twa finansowego. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują indywidu-

alnym gospodarstwom domowym ubezpieczenia gospodarcze, dlatego są dla 

nich istotnym klientem w ubezpieczeniach i funduszach, np. emerytalnych.

 · Gospodarstwo domowe jako klient pozostałych instytucji pośrednictwa 

finansowego. Stanowią docelową grupę dla pośredników kredytowych np. 

Dom Finansowy QS, doradców kredytowych/finansowych np. Open Finance 

oraz doradców inwestycyjnych np. Xelion.

 · Gospodarstwo domowe jako klient instytucji parabankowych – członko-

wie gospodarstw domowych są najliczniejszą grupą i głównym klientem 

instytucji parabankowych, które udzielają pożyczek ze środków własnych.
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 · Gospodarstwo domowe jako aktywny inwestor na rynku kapitałowym. 

Domy i biura maklerskie umożliwiają inwestowanie na giełdzie papierami 

wartościowymi osobom fizycznym, przez co zarabiają na tym i przyczyniają 

się do zwiększania zasobów pieniężnych członków gospodarstw domowych 

[Waliszewski 2018, s. 15]

Gospodarstwo domowe ma zatem wiele znaczeń na rynku finansowym 

i jest bardzo istotnym elementem, bez którego rynek mógłby właściwie nie 

funkcjonować. Oznacza to również, że każdy wkład członka rodziny jest waż-

ny w zakresie całości funkcjonowania wspólnoty domowej, jak i systemu fi-

nansowego. Gospodarstwo domowe może pełnić też określone funkcje, są 

nimi: funkcja wydatkowania, zarobkowania, wytwórczo-zaopatrzeniowa, bio-

logiczna [Świecka 2007a, s. 377].

Każda z wymienionych jest podstawą egzystencji gospodarstwa domo-

wego, ma określone potrzeby i dąży do ich spełnienia. Zmieniają się one wraz 

z upływem czasu oraz etapu, na którym są poszczególni jej członkowie. Funk-

cjonuje wiele klasyfikacji potrzeb występujących w gospodarstwie, a jednymi 

z nich są usługi finansowe. T. Harrison wyróżnił konieczność wolnego dostępu 

do gotówki, czyli możliwość posiadania kart płatniczych, swobodnego dostę-

pu do bankomatów czy też bankowości elektronicznej oraz dotyczące zabez-

pieczenia majątku posiadanego przez gospodarstwo domowe. Kolejnymi są 

te, które związane są z przesyłaniem pieniędzy. Realizowane są przez banki 

w formie bezgotówkowej, należą do nich przelewy krajowe czy też zagranicz-

ne. Potrzeby związane z możliwością opóźnienia zapłaty za nabyte dobra, 

odnoszą się w szczególności do możliwości zaciągnięcia kredytu czy pożycz-

ki przez gospodarstwo, aby mogło wcześniej, nie czekając na zgromadzenie 

oszczędności, nabyć określone dobra i usługi. Ostatnią wyróżnioną przez Har-

risona potrzebą jest ta, która dotyczy możliwości uzyskania doradztwa finan-

sowego, polegająca na pozyskaniu informacji optymalizujących podejmowane 

decyzje finansowe [2000, ss. 55–57]. 

Każde gospodarstwo domowe posiada określony cykl życia. W zależności 

od fazy, jaka w danym momencie występuje, pojawiają się określone potrzeby 
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związane z ofertami finansowymi, z których członkowie gospodarstwa do-

mowego korzystają. Wiele instytucji finansowych, kierujących swoją ofertę 

do klientów indywidualnych, korzysta z różnych metod oceny finansowe-

go cyklu życiowego klientów, ponieważ nie są one stałe. Stworzono model 

układu finansowego cyklu życia, który można zastosować u większości osób. 

Przedstawiono go poniżej na rysunku 1. 

Rysunek 1. Fazy życia gospodarstwa domowego a instrumenty finansowe 

Źródło: [Swoboda 2000, s. 123].

W cyklu życia możemy wyróżnić kilka faz: młodość, niezależność i samot-

ność, rodzina, puste gniazdo oraz emerytura. W każdej z nich jednostka ma 

różne potrzeby, które komunikuje w swoim gospodarstwie domowym.
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Tabela 1. Fazy cyklu życia człowieka a potrzeby finansowe 

Faza cyklu życia Potrzeby finansowe

Młodzi Obrót bezgotówkowy, pożyczki pieniężne, rachunki oszczęd-

nościowe, debet na koncie osobistym, wymiana walut, czeki.

Niezależni i samotni Lokaty, rachunki, kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyj-

ne, ubezpieczenia, udogodnienia podróżne.

Rodziny Długoterminowe formy oszczędzania, kredyty hipoteczne, 

ubezpieczenia, polisy dla dzieci, kredyty konsumpcyjne, 

książeczki oszczędnościowe, emerytury.

Puste gniazdo Okazjonalne pożyczki pieniężne, usługi doradztwa finanso-

wego, lokaty, inwestycje, fundusze inwestycyjne, udogodnie-

nia podróżne.

Emeryci Zarządzanie zgromadzonym kapitałem rzeczowym i finanso-

wym, fundusze inwestycyjne, doradztwo finansowe.

Źródło: [Świecka 2007b, s. 31].

W fazie młodości, członkowie gospodarstw domowych skupiają się na ko-

rzystaniu z przyjemności życia, przez co zaciągają różnego rodzaju pożyczki, 

potrzebują kart debetowych i sprawnej wymiany walut, aby móc podróżować 

po świecie w wygodny sposób. W fazie rodziny, duże znaczenie ma kwestia 

posiadania nieruchomości (pierwszego mieszkania), co z reguły prowadzi do 

zaciągania kredytów hipotecznych. Znaczenie ma również kwestia zapew-

nienia ochrony przed ryzykiem utraty zdrowia czy majątku, dlatego człon-

kowie gospodarstw korzystają z usług ubezpieczeniowych, aby zmniejszyć 

występujące ryzyko. Zaczynają również myśleć o zapewnieniu najlepszej 

przyszłości swoim dzieciom, dlatego korzystają z książeczek inwestycyjnych 

czy polis na życie. Następnie zaczyna się faza pustego gniazda, kiedy dzieci 

opuszczają dom. Dochodzi wtedy do wielu zmian w życiu członków rodziny. 

Zaczynają powstawać nadwyżki finansowe i inwestowanie zgromadzonych 

środków, np. w fundusze inwestycyjne. 

Kolejną ważną kwestią są odpowiedzialne decyzje podejmowane przez go-

spodarstwa domowe. Trzeba zaplanować, jaka część dochodów ma być prze-

znaczona na konsumpcję, oszczędności, a jaka na inwestycje i zabezpieczenia. 

Z tego względu możemy wyróżnić decyzje konsumpcyjne, oszczędnościowe, 
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kredytowe, związane z zarządzaniem ryzykiem, które występuje przy konsump-

cji, kredytowaniu, oszczędzaniu i inwestowaniu [Bodie, Merton 2003, s. 26].

Decyzje konsumpcyjne podejmowane są przez członków gospodar-

stwa domowego w zakresie dóbr prywatnych, ale również korzystania 

z dóbr publicznych. Można tu wymienić konsumpcję aktywów material-

nych i konsumpcję usług materialnych i niematerialnych. Większość, za-

pewnia swoje potrzeby konsumpcyjne przez ich zakup. „Robienie zakupów 

ma charakter zarówno instrumentalny, jak i hedonistyczny – odpowied-

nio robienie zakupów codziennych i zakupów dla przyjemności. Funkcja 

hedonistyczna może mieć wymiar zarówno jednostkowy, jak i społecz-

ny. Człowiek zyskuje nowe doświadczenia i spotyka innych ludzi. Zakupy 

mogą sprawiać przyjemność i dla wielu konsumentów stanowią formę od-

poczynku. Świadczy o tym masa kupujących pojawiających się w sklepach 

w niedzielę” [Antonides, Van Raaij 2003, s. 438]. Jednak decyzje finansowe 

członków gospodarstw domowych dotyczą zwykle zapewnienia podsta-

wowych potrzeb. Zalicza się do nich: opłacenie zobowiązań powstających 

w budżecie domowym (rachunki za mieszkanie, prąd, gaz, czynsz, wywóz 

śmieci, Internet, TV, bilety, jedzenie, ubiór). Zwykle w wielu rodzinach, od-

powiedzialna jest za to jedna osoba, a na zapewnienie określonej kwoty, 

składa się każdy z członków gospodarstwa domowego. Decyzje podejmo-

wane w zakresie konsumpcji mogą być racjonalne i irracjonalne. Gospo-

darstwo domowe, które racjonalnie zarządza swoimi środkami finanso-

wymi, planuje wszystkie wydatki, konfrontując je ze swoimi dochodami. 

Zachowania irracjonalne charakteryzują się przeznaczaniem pieniędzy na 

podstawowe potrzeby, bez ich wcześniejszego zaplanowania.

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga wynika, iż w 2013 

roku ponad połowa respondentów (53%), przeznaczała całkowity dochód na 

bieżące potrzeby. Tak więc, wydatki konsumpcyjne należą do najważniejszej 

decyzji podejmowanej przez gospodarstwa domowe [Rudnicki 2016, s. 6]. 

Innymi decyzjami podejmowanymi przez gospodarstwa domowe odnośnie 

zarządzania finansami są kwestie decyzji oszczędnościowych. Gromadzone 
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przez nie aktywa są inaczej zwane gromadzonym majątkiem [Waliszewski 

2018, s. 23]. Obejmuje on aktywa finansowe, czyli wszystkie zgromadzone 

środki pieniężne na kontach, rachunkach oszczędnościowych czy w formie 

gotówki, ale także aktywa rzeczowe, jak np. posiadane nieruchomości, samo-

chody czy różnego rodzaju sprzęty. Odkładanie oszczędności na nieprzewi-

dziane wydatki w przyszłości, ma pozytywny wymiar dla rozwoju gospodarki, 

pobudzając w ten sposób produkcję dóbr konsumpcyjnych, co wpływa na 

popyt inwestycyjny. Kolejną decyzją podejmowaną przez gospodarstwa do-

mowe są decyzje inwestycyjne. Skupiają się one głównie na inwestowaniu 

zgromadzonych oszczędności w aktywa finansowe i rzeczowe. Inwestowanie 

odnosi się do wykorzystywania oszczędności na rzecz osiągania przyszłych 

korzyści finansowych [Harasim 2007, ss. 14–15].

W teorii i praktyce inwestowania, wyróżnia się instrumenty finansowe 

tradycyjne oraz inwestycje alternatywne. Obejmują one inwestycje w nieru-

chomości, surowce (np. kamienie szlachetne), dzieła sztuki czy też produkty 

strukturyzowane, jak np. monety kolekcjonerskie, alkohole. Gospodarstwa 

domowe mają różne możliwości inwestowania, jednak jak to zrobią, zależy od 

posiadanego przez nich portfela inwestycyjnego.

Jako ostatnie pojawiają się decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem. 

Ryzyko może być definiowane jako niepewne i niekorzystne zdarzenie loso-

we, które może doprowadzić do negatywnych skutków dalszego funkcjo-

nowania gospodarstwa domowego. Zarządzanie nim przez gospodarstwa, 

polega na diagnozie obszarów jego występowania, a ponadto oszacowaniu 

wszystkich możliwych szkód i zdecydowaniu, które rodzaje ryzyka powinny 

podlegać ubezpieczeniu, a które z uwagi na brak środków nie muszą. Można 

ubezpieczyć się w trzech grupach: majątkowych, osobowych i życiowych. 

Członkowie gospodarstw ubezpieczając się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków czy też innego rodzaju ubezpieczeń, zapobiegają w przyszłości 

utracie płynności finansowej gospodarstwa domowego oraz zapewniają so-

bie stabilizację. Oznacza to jednak uwzględnienie decyzji finansowej i regu-

larnego przeznaczania dochodów na ten cel. 
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Oprócz tego gospodarstwa są narażone na występujące ryzyko handlowe, 

kredytowe, operacyjne, płynności, prawne, biznesu i wydarzeń. To, jak pora-

dzą sobie z nimi, zależy tylko od ich członków. 

Konsumpcja a oszczędzanie i inwestowanie 
w gospodarstwach domowych

O teoriach mówiących o oszczędzaniu i konsumpcji, można znaleźć wiele in-

formacji w literaturze. Pierwszą teorią, która powstała już w 1936 roku jest 

hipoteza dochodu absolutnego, o której autor J.M. Keynes pisał w dziele „The 

General Theory of Employment, Interest and Money”. Według niej, znaczna 

część wydatków jest w głównej mierze zależna od dochodu bieżącego gospo-

darstwa domowego. W sytuacji, gdy dochody bieżące rosną, również wydatki 

bieżące rosną, co powoduje, że zmniejsza się ich udział w dochodzie. Można 

zatem wywnioskować, że przy malejących wydatkach, rośnie udział oszczęd-

ności. Ten związek nazywany jest funkcją konsumpcji. W większej skali dzięki 

tej funkcji, można zauważyć zależność między łączną wielkością zamierzo-

nych wydatków, a poziomem dochodu narodowego.

Kolejną teorią, która powstała jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, jest 

teoria dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji, opracowana 

przez J.S. Duesenberry. Według niej, rozmiary konsumpcji gospodarstwa do-

mowego zależą nie tylko od bezwzględnego poziomu dochodu gospodarstwa 

domowego i jego zmian, ale także od ich relacji do dochodów innych gospo-

darstw [Bywalec 2007, s. 70]. Oznacza to, że człowiek stara się funkcjonować 

na poziomie typowego przedstawiciela społeczności, w której wydaje tyle 

pieniędzy, ile przeciętnie robi się to w jego środowisku. Głównym powodem, 

który zwiększa konsumpcję w gospodarstwie domowym jest nie tyle wzrost 

dochodów, ale próba dostosowania się do konsumpcji otaczającego nas spo-

łeczeństwa, np. sąsiadów. Ten efekt naśladownictwa może trwać aż do mo-

mentu zużycia się środków finansujących pochodzenia innego niż własne 

dochody. Według tej teorii, tendencja do oszczędzania i konsumpcji, będzie 
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zależna od usytuowania społecznego, a zmiany tych wartości będą zależeć 

także od zmian w dochodach np. naszych sąsiadów. Badania Duesenberrego 

wskazują, że konsumpcja cały czas podąża za dochodami i kiedy one rosną, 

rośnie również konsumpcja, ale zmiany w niej są mniejsze niż w dochodach. 

Jednak w sytuacji odwrotnej, czyli kiedy następuje spadek dochodów, sytu-

acja podążania konsumpcji za dochodami nie ma już miejsca. Gospodarstwa 

domowe mimo obniżki dochodów, próbują nadal utrzymywać konsumpcję 

na dotychczasowym poziomie. Taki efekt nazwany został nieodwracalnością 

konsumpcji (efektem rygla). Wtedy ludzie starają się sfinansować konsump-

cję, korzystając ze zgromadzonych aktywów i oszczędności oraz pożyczek.

Nieco później pojawiła się hipoteza F. Modiglianiego i R. Brumberga, doty-

cząca cyklu życia. Zgodnie z nią, jednostki przeznaczają na konsumpcję stały 

ułamek wartości bieżącej swojego dochodu, uzyskanego na przestrzeni całe-

go życia [Waliszewski 2018, s. 18]. Według tej hipotezy gospodarstwa domowe 

planując swoją konsumpcję, biorą pod uwagę nie tyle dochód na przestrzeni 

kilku następnych lat, ale patrzą także z perspektywy całego życia. Ta teoria 

dowodzi, że poziom dochodów człowieka zmienia się wraz z jego wiekiem. 

Ludzie młodzi nie zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, aby osiągnąć wy-

soki poziom życia, co z reguły zmusza ich do zaciągania kredytów i odkłada-

nia oszczędności. Jednak wraz z wiekiem zmienia się ich dochód, który rośnie 

wraz z doświadczeniem zdobywanym w pracy. 

Powiązana z poprzednio opisaną teorią jest hipoteza dochodu permanent-

nego M. Friedmana. Obala ona teorię dochodu absolutnego. Według Friedma-

na poziom konsumpcji nie jest zależny od dochodu bieżącego, ale od średnie-

go dochodu uzyskiwanego w kilkuletnim okresie. Nazywamy go dochodem 

permanentnym (stałym). Można z tego wnioskować, że zmiany, które tym-

czasowo zachodzą w dochodzie, nie mają większego wpływu na zachowanie 

konsumpcyjne. Czynnikami, które mogą wpłynąć na poziom konsumpcji są 

m.in.: relacja dochodu do majątku (jeśli mamy większy majątek to nasza kon-

sumpcja też jest wyższa), wysokość stóp procentowych (jeśli są wysokie, to 

konsumpcja jest niska), wiek i wielkość rodziny konsumenta.
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Ostatnią z opisywanych tu hipotez jest behawioralna teoria cyklu życia, 

opracowana przez H. Sherfina i R. Thalera pod koniec XX wieku. Oparta zosta-

ła na trzech innych teoriach: teorii samokontroli, systemie kont mentalnych 

oraz metodzie prezentacji innych możliwości przy końcowym podejmowaniu 

decyzji (framing). 

W gospodarstwach domowych podejmowanych jest wiele decyzji finan-

sowych, które mają wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych oraz 

gromadzenie rezerw finansowych i rzeczowych. W literaturze opisano decy-

zje i motywy oszczędzania, wśród których można wymienić:

 · tworzenie zapasów finansowych jako środka zabezpieczenia w przypadku 

pojawienia się losowych wydatków,

 · polepszenie swojego dobrobytu, dążenie do ulepszania stylu życia, co jest 

ściśle związane ze zwiększaniem się wydatków,

 · zaspokajanie najchciwszych potrzeb,

 · chęć zapewnienia przyszłości na odpowiednim poziomie, wyższym niż 

obecnie,

 · usamodzielnienie się, chęć zapewnienia sobie możliwości konsumpcji bez 

żadnych barier finansowych,

 · zabezpieczenie przyszłości potomków (spadek),

 · motyw przedsiębiorczy skłaniający do powiększania oszczędności, które 

można wykorzystać w przyszłej działalności.

Rola oszczędzania przekłada się też na wiele korzyści, takich jak: zachowa-

nie płynności finansowej oraz racjonalizowanie gospodarowania posiadanymi 

zasobami, co zasadniczo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa gospodarstwa 

domowego i niezależność od skutków finansowych zdarzeń losowych, a także 

sprzyja podnoszeniu poziomu i standardu życia członków gospodarstwa do-

mowego w przyszłości [Krasucka 2013, s. 170].

Chęć oszczędzania oraz decyzje odnoszące się do kierunków lokowania 

oszczędności, kreowane są przez różne czynniki. Wyróżnić można czynni-

ki ekonomiczne, technologiczne, finansowe, kulturowe, fiskalne, psycholo-

giczne, demograficzne i prawne. W dalszych latach przewidywane są zmia-
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ny społeczno-demograficzne w państwach średnio- i wysokorozwiniętych, 

m.in. przemiany struktur gospodarstw ze względu na starzenie się społe-

czeństwa. Zwiększa się znaczenie oszczędności, których motywem odkła-

dania jest przyszła emerytura. Z tego względu, czynniki demograficzne będą 

miały coraz większe znaczenie przy wyborze metody oszczędzania przez 

gospodarstwa domowe. 

Oszczędzanie jest procesem złożonym, patrząc na decyzje podejmowane 

przez gospodarstwa domowe. Istnieją czynniki, które ułatwiają oszczędzanie 

lub je hamują. Czynnikami sprzyjającymi są m.in.: obniżenie się stopy bezro-

bocia, korzystna koniunktura na giełdzie, zwiększenie się dochodów, dobra 

kondycja ekonomiczna. Ale istnieją też takie, które blokują oszczędzanie, np.: 

uzależnienie od zakupów, nieufność wobec instytucji finansowych, niedosta-

teczna edukacja finansowa, decyzje prokonsumpcyjne, chęć życia ponad stan, 

zwiększenie się dochodu permanentnego, impulsywność w podejmowaniu 

decyzji, inwestowanie w nieruchomości oraz starzenie się społeczeństwa. 

Oszczędności w gospodarstwie domowym to jego nagromadzony majątek 

finansowy i rzeczowy (np. samochód, sprzęt RTV i AGD, meble). Ten sposób 

oszczędzania korzystnie wpływa na gospodarkę państwa, gdyż inwestowanie 

pobudza tworzenie dóbr konsumpcyjnych. Są dwa uwarunkowania, które mają 

znaczenie dla sposobu lokowania pieniędzy: chęć pokazania swojej pozycji ma-

jątkowej (przyczyna psychologiczna) oraz chęć uzyskania zysku z własności. 

Oszczędzanie różni się od inwestowania tym, że jego zadaniem jest ochro-

na swoich zasobów finansowych poprzez gromadzenie, natomiast celem 

inwestowania jest pomnażanie posiadanych środków. Oszczędzanie może 

przyjąć formę gotówkową i bezgotówkową – wkłady oszczędnościowe a’vista 

i lokat terminowych. Forma gotówkowa i bezgotówkowa nie jest oprocento-

wana, a wraz z postępowaniem inflacji i upływem czasu, wartość realna tych 

oszczędności maleje. Przy lokatach terminowych wpływ na realną wartość 

oszczędności ma stopa procentowa, cykliczność kapitalizacji odsetek oraz 

takie czynniki, jak: wielkość podatku od zysków kapitałowych i stopy inflacji. 

Oprócz motywów ekonomicznych, jak dochód czy inflacja i motywów poza-
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ekonomicznych, faza cyklu życia gospodarstwa domowego, jego chęć do ryzy-

kowania i podział oszczędności w gospodarstwie, jest zależny również od mo-

delu systemu finansowego państwa. Wyróżnić można dwa systemy finansowe:

 · system anglosaski – inaczej nazywany angloamerykańskim, który bazuje na 

rynkach finansowych. W tym systemie 61–67% aktywów finansowych stano-

wią akcje i inwestycje kapitałowe oraz udziały w funduszach emerytalnych,

 · system niemiecko-japoński, kontynentalny. Zorientowany jest na banki 

i głównie występują tu depozyty w bankach i gotówka, które stanowią oko-

ło 50% wszystkich aktywów finansowych.

Patrząc na początki przemian ekonomicznych w Polsce nasuwa się spo-

strzeżenie, że gospodarstwa domowe na początku lat 90. były słabo wypo-

sażone w sprzęty AGD czy RTV. Sytuacja ta wynikała z niskich dochodów, 

które nie wystarczały na zakup tych dóbr. Nie istniało także wówczas zbyt 

wiele form oszczędzania. Pieniądze można było złożyć w jednym z banków, 

a z możliwości kredytowych istniał tylko zakup ratalny. Wraz z upływem 

dokonujących się przemian, powstawała nowa infrastruktura prawna sys-

temu finansowego, dzięki której mogły powstać banki komercyjne, instytu-

cje oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczenio-

we, giełda papierów wartościowych czy też pośrednicy kredytowi. Wzrosła 

również świadomość ekonomiczna i finansowa społeczeństwa polskiego. 

Gospodarstwa domowe dzięki wzrostowi dochodów, miały możliwość inwe-

stowania nadwyżek finansowych w instrumenty finansowe, np.: lokaty, akcje, 

obligacje, fundusze.

Wiele cennych danych na temat gospodarstw domowych można znaleźć 

w analizach Głównego Urzędu Statystycznego. Ich sytuację materialną moż-

na ocenić poprzez spojrzenie na przeciętne wydatki i dochody przepadające 

w gospodarstwie domowym na jedną osobę (tabela 2).
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Tabela 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany w gospodarstwie domowym przypadający 

na jedną osobę w wybranych latach w miastach i wsiach

Wyszczególnienie Lata

2000 2005 2010 2015

Polska ogółem

Dochód rozporządzal-

ny w zł

611,0 762,0 1 201,0 1 386,0

w % ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Miasta razem

Dochód rozporządzal-

ny w zł

695,0 867,0 1 363,0 1 566,0

w % ogółem 113,8 113,8 113,5 113,0

Wieś

Dochód rozporządzal-

ny w zł

483,0 593,0 948,0 1 106,0

w % ogółem 79,1 77,9 79,0 79,8

Źródło: [GUS].

Na podstawie danych zaczerpniętych z GUS, można dostrzec duże zmiany 

w dochodzie na przestrzeni 15 lat. Wzrosły one aż dwukrotnie, z 611 zł w 2000 

roku do 1 386 zł w 2015, zarówno w miastach, jak i na wsiach. Różnice można 

dostrzec porównując poziom dochodu rozporządzającego do średniej krajo-

wej. W miastach utrzymywał się na poziomie 113% przez wszystkie lata, nato-

miast na wsiach na znacznie niższym poziomie 78–79%. 

W trakcie trwania transformacji finansowej w Polsce, zwiększyła się świa-

domość na temat oszczędzania i inwestowania. Nowe instrumenty finanso-

we były dla gospodarstw domowych innowacją i w niczym nie przypominały 

tych, które do tej pory znali. Do końca lat 80. XX w., większość dochodów 

gospodarstw domowych pochodziła z sektora publicznego. Państwo zapew-

niało zatrudnienie, a uzyskiwane dochody pozwalały jedynie na uregulowa-

nie bieżących potrzeb. Gospodarstwa domowe zmuszone były do tworzenia 
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oszczędności z powodu braku dostępu do wielu produktów na rynku. Instytu-

cje oszczędnościowe powstały w połowie lat 90., co było skutkiem stworze-

nia nowej infrastruktury prawnej. Bardzo rozwinął się obszar inwestowania in-

dywidualnego, dzięki umożliwieniu zakupu obligacji skarbowych, certyfikatów 

inwestycyjnych czy też jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyj-

nych. Powstawały pierwsze w Polsce domy maklerskie, oferujące pośrednic-

two przy inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych, a gospodarstwa 

domowe zaczęły korzystać z ubezpieczeń chroniących nie tylko od ryzyka.

Po 20 latach od transformacji, klienci gospodarstw domowych mają szeroki 

wybór instrumentów finansowych, dających im możliwość inwestowania i oszczę-

dzania. Różnią się one wielkością ryzyka, płynnością, czasem lub rentownością. 

Można zauważyć, że na przestrzeni lat nastąpił wzrost znaczenia ochro-

ny konsumenta w Polsce. Znaczącym wydarzeniem było powstanie Banko-

wego Funduszu Gwarancyjnego pod koniec XX wieku, który zaczął chronić 

konsumenta, a w przypadku upadłości banku komercyjnego wypłaca klien-

towi określoną gwarantowaną kwotę. Dodatkowym wsparciem dla obszaru 

oszczędzania i inwestowania w Polsce stały się regulacje podatkowe, m.in. 

możliwości odpisów od dochodów przy oszczędzaniu na przyszłą emeryturę. 

Obecnie w Polsce można zauważyć przewagę mało zyskownych, ale z kolei 

bezpiecznych lokat. Jest to wynikiem upodobań Polaków, ale także systemu, 

który panuje w Polsce. Z badań preferencji inwestycyjnych mieszkańców Unii 

Europejskiej, USA i Europy Środkowo-Wschodniej (CEC) wynika, że UE i CEC 

wskazywała właśnie na lokaty bankowe jako kierunek inwestowania, w prze-

ciwieństwie do USA, gdzie taki sam odsetek badanych wskazał inwestycje 

bezpośrednie w akcje lub akcyjne fundusze inwestycyjne, czyli instrumenty 

obarczone najwyższym ryzykiem inwestycyjnym, ale również z którymi wiąże 

się największa potencjalna stopa zwrotu [Waliszewski 2018, s. 76].
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Gospodarstwo domowe na rynku usług 
finansowych

W inwestowaniu można wyróżnić instrumenty finansowe tradycyjne i nie-

standardowe. Dotyczą one inwestycji w surowce (złoto, platyna), w nierucho-

mości, dzieła sztuki, kamienie szlachetne (diamenty), monety kolekcjonerskie, 

alkohole (wino), fundusze hedgingowe lub VC/PE i produkty strukturyzowane. 

Ważne w inwestowaniu jest określenie ryzyka, w celu zminimalizowania strat. 

Zazwyczaj ogranicza się je poprzez podział środków przeznaczonych na inwe-

stycje pomiędzy różne instrumenty finansowe.

W podejściu behawioralnym, inaczej niż w tradycyjnym, definiowane są 

zachowania gospodarstw w sektorze oszczędności i inwestycji. W behawio-

ralnym, analizując zachowania inwestorów na rynkach giełdowych, patrzy się 

na nich, jak na inwestorów, którzy ulegają różnym emocjom i nastrojom, co 

w konsekwencji prowadzi do robienia błędów na rynkach finansowych. 

Jednym z wymienionych wcześniej instrumentów finansowych jest fun-

dusz hedgingowy. Jedna z najpopularniejszych definicji określa go jako spółkę 

inwestycyjną, która zarządza skoncentrowanym portfelem papierów warto-

ściowych, dostępnych w ofertach publicznych, przy zastosowaniu dźwigni fi-

nansowej, jak i z wykorzystaniem instrumentów pochodnych [https://www.

moneyman.pl]. Jego główną zaletą jest zmniejszenie ryzyka, dzięki równo-

czesnej sprzedaży i kupnie akcji. Nazwa tego funduszu wywodzi się od an-

gielskiego słowa „hedge”, co oznacza „zabezpieczać”. Jednak błędem jest poj-

mowanie tych funduszy jako bezpiecznych, gdyż uznawany jest on za jeden 

z najbardziej ryzykownych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że przynoszą 

dodatnie stopy procentowe, bez względu na fakt, czy trwa hossa czy bes-

sa, dzięki zabezpieczeniu przed zmianami koniunktury. Fundusze hedgingowe 

swoje strategie opierają na transakcjach arbitrażowych (gwarantujących zysk 

bez ryzyka, wynikających z różnicy cen danego instrumentu na różnych ryn-

kach), grze na rynku terminowym, ekspansji na globalny rynek (również rynki 
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wschodzące), stosowaniu krótkiej sprzedaży [http://inwestycje.pl/], posługi-

waniu się nietypowymi instrumentami pochodnymi, transakcjach na surow-

cach i towarach oraz zajmowaniu się przejęciami i fuzjami.

Takimi funduszami zainteresowana jest coraz większa liczba inwestorów, 

a osoby zarządzające nimi mają wysoką motywację do osiągania dużych stóp 

zwrotu, gdyż reguluje to struktura opłat. Pobierane są one m.in. od zarządza-

nia oraz od wyników osiąganych przez zarządzających i średnio wynosi około 

20% uzyskanego zysku.

Inną formą inwestowania są fundusze venture capital (VC) i private 

equity (PE). Jak definiuje Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitało-

wych, PE to wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, 

w celu osiągnięcia średnio i długoterminowych zysków z przyrostu warto-

ści kapitału [Co to jest…?]. VC to jeden z rodzajów private equity. Są to in-

westycje realizowane na początku rozwoju firmy, które służą do powołania 

danej spółki. Istnieje także możliwość inwestowania funduszy PE w firmy 

już rozwinięte i prężnie działające na rynku, które mają w planach wejść na 

giełdę w przyszłości. Działanie takiego funduszu polega na wykupieniu od 

przedsiębiorstwa nieistniejącego na giełdzie udziałów w firmie, następnie 

wykonaniu odpowiednich działań, aby jej wartość wzrosła, a na koniec od-

sprzedanie z zyskiem swoich akcji. Cel każdego menedżera VC jest prosty. 

Polega na znalezieniu „garażowej” firmy, która po otrzymaniu zastrzyku 

gotówki i know-how, rozwinie się w giganta pokroju Google’a, Skypy’a czy 

w naszych warunkach, np. Wirtualnej Polski [https://www.pi.gov.pl/]. Od-

miennie jest w sektorze PE, tutaj inwestorzy lokują pieniądze w pewniej-

sze przedsiębiorstwa, które są dłużej na rynku i mają spore doświadczenie 

w zarządzaniu i prowadzeniu firmy. 

Kolejny instrument finansowy to produkt strukturyzowany. Składa się on 

z dwóch części, przy czym jedna z nich jest bezpieczna, o charakterze oszczęd-

nościowym, gwarantująca zwrot wpłaconego kapitału, a druga bardziej ryzy-

kowna, dająca szansę na ponadprzeciętny zysk. Część bezpieczna korzysta 

z obligacji skarbu państwa bądź lokat długoterminowych. Podział środków 
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w produkcie strukturyzowanym jest zależny od skłonności do ryzyka. Ludzie 

preferujący bezpieczniejsze rozwiązania, mogą przeznaczyć na lokaty i obliga-

cje nawet 95% swojego kapitału, natomiast 5% na produkty ryzykowne. 

Takie produkty mogą przybierać w bankach różne formy np. funduszu in-

westycyjnego zamkniętego bądź polisy na życie lub certyfikatu. Nie patrząc na 

formę ani dostawcę, produkt strukturyzowany spełnia zazwyczaj trzy główne 

cele: oferuje instrument pochodny, zabezpiecza w pełni lub częściowo kapitał 

oraz jego fundamenty, stanowi jeden lub kilka instrumentów bazowych, za-

pewniających zyski w przyszłości w wysokości, która będzie od nich zależeć. 

Bardziej popularne instrumenty finansowe to akcje, obligacje skarbowe, 

lokaty terminowe. Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi, dającymi 

posiadaczom określone prawa korporacyjne i majątkowe (np. prawo do udzia-

łu w walnym zgromadzeniu spółki, prawo do dywidendy, do uczestniczenia 

w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki) [http://www.ndm.com.pl/]. 

Można wymienić kilka rodzajów akcji: imienne, aportowe, gotówkowe, nieme, 

na okaziciela, uprzywilejowane, założycielskie. Osoba, która dokonuje zakupu 

akcji, nazywana jest akcjonariuszem i jest ona właścicielem części majątku, 

ma też określone prawa majątkowe i niemajątkowe. Akcje to papiery warto-

ściowe, które dają posiadaczowi zmienne zyski. Ich wartość nominalna jest 

obliczana na podstawie podziału wartości majątku przez ilość wyemitowa-

nych akcji. Kolejne emisje, nie mogą mieć mniejszej wartości niż 1 grosz. Cena 

akcji wyemitowanej na rynku pierwotnym to cena emisyjna, natomiast na 

rynku wtórnym akcję musimy kupić po cenie rynkowej. Mogą je wypuszczać 

tylko dwa podmioty, czyli spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Skut-

kiem ich nabycia są nie tylko określone uprzywilejowania, ale również ryzyko 

związane np. ze zmiennością cen. Kiedy spółka dobrze radzi sobie na rynku 

i przynosi zyski, wartość jej rośnie, a wraz z nią cena wyemitowanych akcji. Je-

śli jednak jest inaczej, może to skutkować spadkiem sprzedaży oraz wartości 

firmy, przekładającym się na cenę akcji. 

Następnym papierem wartościowym jest obligacja. Jej istota polega na 

stwierdzeniu, że jedna ze stron jest dłużnikiem wobec drugiej. Dług może być 
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formą pieniężną lub niepieniężną. W odróżnieniu od akcji, właściciel obligacji 

nie uzyskuje takich praw jak dywidenda czy możliwość brania udziału w wal-

nych zgromadzeniach. Obligatariusz zyskuje możliwość otrzymywania stałe-

go dochodu, który wynika z odsetek od długu. Obligacje to zazwyczaj papiery 

wartościowe na okaziciela, więc istnieje szansa ich dalszej sprzedaży.

Funkcjonują trzy rodzaje obligacji: skarbowa, komunalna i podmiotów 

prawnych. Obligacja skarbowa, którą inaczej nazywamy obligacją państwową 

to papier wartościowy, którego emitentem jest państwo. Mogą być detalicz-

ne, ich cechą charakterystyczną jest niski nominał, a odbiorcami zazwyczaj 

są indywidualni inwestorzy, zaś hurtowe, oferowane są w drodze przetargów. 

Emituje je Narodowy Bank Polski i charakteryzują się wysokim nominałem. 

Obligacja komunalna emitowana jest przez samorządy terytorialne, zazwy-

czaj na okres od 5 do 10 lat. Ich atutem jest to, że nabywca może skorzystać 

później z ulgi podatkowej. Obligacja podmiotów prawnych inaczej nazywana 

jest obligacją przedsiębiorstw lub korporacyjną. Taka emisja daje możliwość 

rozpoczęcia kolejnych inwestycji i jest tańszą formą kredytu. Obrót nimi od-

bywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Kolejnym opisywanym instrumentem finansowym są lokaty terminowe 

(wkłady terminowe). Deponowane są w banku (depozytariusz) na określo-

ny z góry okres [https://direct.money.pl]. Właściciel lokaty dostaje zapłatę, 

którą są odsetki od wpłaconej wcześniej kwoty. Lokaty można podzielić na 

dwie grupy: lokaty odnawialne, które są odnawiane wraz z końcem jej okresu 

i nieodnawialne, które na koniec okresu są automatycznie zamykane, a pienią-

dze wracają do właściciela lokaty. Zamknięcie lokaty przed końcem jej okre-

su wiąże się zazwyczaj z utratą odsetek. Ich oprocentowanie może być stałe 

i zmienne. Najbardziej popularny okres trwania lokat to od 1 do 36 miesięcy.

Ostatnim instrumentem finansowym jest konto oszczędnościowe, które 

łączy w sobie osobisty rachunek bankowy i pewne cechy lokat. Pozwala na 

swobodny przepływ pieniędzy na nim, które w dowolnym momencie można 

wpłacić i wypłacić. W praktyce banki mogą zmniejszać możliwość dowolnych 

opłat prowizjami. Taki rachunek jest lepiej oprocentowany od zwykłego ban-
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kowego, co pozwala lepiej lokować pieniądze.

Gospodarstwa często stoją przed wyborem, w co ulokować pieniądze, jak 

je rozdysponować pomiędzy konsumpcją bieżącą, a przyszłą. Dlatego waż-

nym narzędziem dla gospodarstw domowych jest rynek usług finansowych, 

który daje możliwość oszczędzania pieniędzy i wydawania ich na konsumpcję 

bieżącą. Jest on bardzo różnorodny, gdyż usługami zajmuje się wiele insty-

tucji. Głównymi motywami ekonomicznymi gospodarstw domowych, które 

określają zakres korzystania z usług finansowych, są zmiany w dochodach 

i w majątku. Należy podkreślić, że nabywcą usług finansowych jest jedna oso-

ba z gospodarstwa domowego, która jest nazywana klientem indywidualnym. 

Można wymienić kilka grup potrzeb, którymi kierują się gospodarstwa domo-

we wybierając usługi finansowe:

 · potrzeba zabezpieczenia i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeń-

stwa i odłożonych środków na losowe wydatki – potrzeba oszczędzania,

 · potrzeba chęci pomnażania nagromadzonych środków pieniężnych – po-

trzeba inwestowania,

 · potrzeba finansowania konsumpcji, na którą nie wystarczają bieżące do-

chody – potrzeba finansowania,

 · potrzeba ochrony przed ryzykiem – potrzeba ubezpieczenia,

 · potrzeba związana z zapewnieniem odpowiedniego poziomu życia na sta-

rość – potrzeba emerytalna,

 · potrzeba związana z rozliczeniami pieniężnymi i dostępem do gotówki – 

usługi rozliczeniowe,

 · potrzeby związane z doradztwem finansowym, których znaczenie rośnie 

w związku z różnorodnością usług finansowych [Waliszewski  2018, s. 53].

Oszczędzanie obejmuje usługi finansowe, które dają możliwość lokowa-

nia gospodarstwom domowym środków stanowiących oszczędności po to, 

aby zabezpieczyć się w przypadku wystąpienia losowych wydatków. Usługi, 

z których najczęściej korzystają, to wkłady na żądania a’vista, wkłady rentier-

skie i oszczędnościowe oraz lokaty terminowe. Dodatkowo, coraz bardziej 

popularne są certyfikaty depozytowe banków czy też lokaty automatycz-
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ne i dwuwalutowe. Celem takich usług jest gromadzenie pieniędzy, których 

przeznaczeniem jest ich późniejsza wypłata. Proponują je banki komercyjne 

i spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-budowlane, spółdzielcze kasy oszczęd-

nościowo-kredytowe. 

Kolejny obszar podejmowanych decyzji finansowych w gospodarstwie do-

mowym to inwestowanie, które polega na pomnażaniu środków pieniężnych 

przez instrumenty finansowe, takie jak: obligacje państwowe, lokaty indekso-

wane, certyfikaty inwestycyjne, lokaty strukturyzowane i wiele innych. 

Czasami gospodarstwo domowe zmuszone jest do korzystania z instru-

mentów, oferujących dodatkowe finansowanie. Może to być np. kredyt ban-

kowy, pożyczka pieniężna, pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo-po-

życzkowej bądź też leasing konsumencki. Można zatem podzielić kredyty na 

dwie grupy:

 · kredyty konsumpcyjne, do których należą:

 · debet, czyli kredyt na rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym,

 · kredyt związany z rozłożeniem zapłaty sprzętu np. AGD na raty,

 · kredyt związany z używaniem karty kredytowej,

 · kredyt gotówkowy,

 · kredyty hipoteczne, które zaciągane są na długie terminy i posiadają za-

bezpieczenie w postaci hipoteki. Zwykle przeznaczane są na zakup nieru-

chomości:

 · kredyt budowlano-mieszkaniowy,

 · kredyt mieszkaniowy,

 · kredyt budowlany.

Kolejny obszar to ubezpieczenia, z których korzystają gospodarstwa do-

mowe, aby zmniejszyć ryzyko w mieniu i życiu. Płacona jest składka ubezpie-

czeniowa, w zamian za transfer ryzyka na towarzystwo ubezpieczeniowe. Ta-

kim sposobem tworzy się fundusz ubezpieczeniowy, którego środki pieniężne 

po części wypłacane są na odszkodowania, ale także inwestowane na rynku. 

Ubezpieczenia można podzielić na majątkowe i na życie. W ramach ubezpie-

czeń na życie, można wyróżnić: ubezpieczenia ochronne – chroni ono życie 
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osoby ubezpieczonej, a środki wypłacane są tylko po jego śmierci; ubezpie-

czenie ochronno-oszczędnościowe – podobne do pierwszego, ale dodatkowo 

spełnia ono funkcję oszczędnościową i ma 3 warianty (posagowe, kapitałowe 

z funduszem inwestycyjnym); ubezpieczenie oszczędnościowe – jego celem 

jest gromadzenie środków pieniężnych.

Można również znaleźć instrumenty finansowe, które kojarzone są z od-

kładaniem środków pieniężnych na przyszłą emeryturę. Taką możliwość dają:

 · PPE – pracownicze programy emerytalne – przybierają formę nieustające-

go grupowego odkładania na emeryturę, składki odprowadza pracodawca 

do wybranej instytucji, 

 · IKE – indywidualne konta emerytalne. Najczęściej oszczędności groma-

dzone są w funduszu inwestycyjnym, ale także banku i towarzystwie ubez-

pieczeniowym. Atutem takiego rozwiązania jest to, że środki pieniężne moż-

na wypłacić w każdym momencie.

W związku z rozpowszechnieniem się płatności bezgotówkowych, roz-

winął się obszar rozliczeń pieniężnych, oferujący emisję kart płatniczych 

i rozliczanie ich transakcji, polecenia przelewu czy zapłaty. Polecenie przele-

wu bazuje na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej stawki z ra-

chunku płatnika na wskazany poprzez niego rachunek w dowolnym banku 

[http://rozliczanie-podatku.pl/]. Polecenia zapłaty to udzielenie bankowi 

pozwolenia na obciążenie rachunku dłużnika na określoną kwotę i przelanie 

tej kwoty na rachunek wierzyciela.

Oszczędności gospodarstw domowych 
w badaniach

Warunkiem realizacji przez gospodarstwa domowe celu oszczędzania jest po-

siadanie odpowiedniego dochodu, który przewyższa wydatki. Sytuacja mająt-

kowa Polaków jest zróżnicowana. W badaniu struktury funduszy gospodarstw 

domowych, wyróżnić można następujące grupy ekonomiczno-społeczne: 

pracownicy, rolnicy, pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne, osoby pra-
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cujące na własny rachunek, emeryci i renciści oraz osoby utrzymujące się z in-

nych niezarobkowych źródeł. Głównym elementem, który pozwolił wyróżnić 

te grupy było źródło dochodów. 

Polskie gospodarstwa domowe charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem 

dochodowym, które jest zależne od przynależności do grupy społeczno-ekono-

micznej. Wykres 2 obrazuje różnice, jakie wynikają z przynależności do grupy.

Rysunek 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na gospodarstwo domowe we-

dług grup społeczno-ekonomicznych w 2018 r.

Źródło: [https://www.forbes.pl/].

Z danych wynika, że najwyższe dochody osiągają rolnicy oraz pracujący 

na własny rachunek. W 2017 r. dochody rolników trzykrotnie przewyższały 

dochody rencistów i były nawet wyższe od osób pracujących na własny ra-

chunek. Dodatkowo, przyglądając się strukturze można zauważyć, że wydatki 

rolników były stosunkowo niskie, bo wynosiły nieco ponad połowę dochodu 

rozporządzanego gospodarstwa, natomiast w innych grupach wydatki stano-

wią od 71% do nawet 87% dochodu rozporządzanego. Można zatem wywnio-

skować, że to rolnicy mają największe możliwości do gromadzenia oszczędno-

ści oraz do inwestowania.
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Zróżnicowanie w dochodzie w gospodarstwach domowych w Polsce 

przedstawia również wykres, na którym zobrazowany został współczynnik 

Giniego dla Polski, na przestrzeni lat (rysunek 3).

Rysunek 3. Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego dla Polski według miejsca 

zamieszkania w latach 2004–2017

 

Źródło: [Siwiak 2018].

Patrząc na wykres można zauważyć, że poziom zróżnicowania dochodów 

w Polsce wyraźnie maleje, jest też znacząca różnica, wynikająca z miejsca 

zamieszkania. Bardziej jednolite są dochody w mieście, gdzie współczynnik 

zróżnicowania wynosi 0,281, natomiast na wsi jest on bliższy przeciętnego 

zróżnicowania w Polsce ogółem i wynosi 0,302. 

Jeszcze w 2005 roku Polska zajmowała bardzo wysokie miejsce w Europie 

pod względem różnic dochodowych. Patrząc jednak na dane z 2017 roku moż-

na zauważyć, że zaszła duża zmiana na przestrzeni tych lat. Polska znajduje 

się między takimi państwami jak: Francja, Irlandia czy Niemcy oraz poniżej 

średniej unijnej. Najbardziej zróżnicowane dochody są w Bułgarii (40,2%) czy 

Litwie (37,6%) [https://ec.europa.eu/].
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Istotnym problemem w prowadzonych badaniach jest to, jak Polacy pla-

nują i zarządzają finansami w swoich gospodarstwach domowych. Z raportu 

Diagnoza Społeczna 2015 pt. „Warunki i jakość życia Polaków” wynikało, że 

średni dochód gospodarstw domowych liczących co najmniej 2 osoby wy-

nosił 3 098 zł, co oznacza, że na 1 osobę przypadało około 1 549 zł [Raport: 

Diagnoza 2015…]. Głównym celem badania było znalezienie odpowiedzi na py-

tania: na jakie cele Polacy przeznaczają swoje oszczędności, jak planują swój 

budżet, i jakie podejmują w tym zakresie decyzje finansowe? Poniżej przed-

stawiono tabelę, w której zaprezentowano strukturę celów, na jakie zostały 

przeznaczone oszczędności w gospodarstwach domowych (tabela 3).

Tabela 3. Struktura oszczędności Polaków ze względu na cel oszczędzania

Cel gromadzenia oszczędności

Szacunkowy odsetek oszczędno-

ści zgromadzonych z przeznacze-

niem na dany cel 
Rezerwa na bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żyw-

ność, odzież i ubranie) 

3,9

Stałe opłaty (np. mieszkaniowe) 2,1
Zakup dóbr trwałego użytku 5,4
Zakup domu, mieszkania, wkład do spółdzielni miesz-

kaniowej 

7,1

Remont domu, mieszkania 4,4
Leczenie 4,5
Rehabilitacja 2,3
Wypoczynek 7,6
Rezerwa na sytuacje losowe 18,4
Zabezpieczenie przyszłości dzieci 7,9
Zabezpieczenie na starość 22,2
Na rozwój własnej działalności gospodarczej 2,8

Na inne cele 4,4
Bez specjalnego przeznaczenia 6,9

Źródło: [Raport: Diagnoza 2015…]. 

Z tabeli wynika, że największa część Polaków, bo aż 22,2% oszczędza pie-

niądze w celu posiadania zabezpieczenia na starość, a 18,4% chce posiadać 
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rezerwę w przypadku sytuacji losowych. Można wnioskować, że Polacy oba-

wiają się o swoją sytuację finansową w przyszłości, dlatego wolą gromadzić 

oszczędności już wcześniej, aby mieć dodatkowe środki w wieku emerytal-

nym lub na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń. 

Kolejny fakt, na który warto zwrócić uwagę, dotyczy formy, w jakiej gro-

madzone są oszczędności Polaków. W poniższej tabeli przedstawiono profil 

oszczędzania ze względu na formę oszczędzania (tabela 4). 

Tabela 4. Formy oszczędzania Polaków

Forma oszczędzania Szacunkowy odsetek 

oszczędności zgromadzonych 

w danej formie 
Lokaty w bankach w złotych 32,4
Lokaty w bankach w walutach obcych 4,2
W obligacje 1,4
W fundusze inwestycyjne 4,9
Na indywidualne konta emerytalne 2,2
W pracownicze programy emerytalne 1,1
W papiery wartościowe notowane na giełdzie 2,4
Udziały oraz akcje w spółkach nienotowanych na giełdzie 1,2
Inwestycje w nieruchomości 6,9
Inwestycje w inne niż nieruchomości dobra materialne 0,6
W gotówce 12,9
W polisie ubezpieczeniowej 4,7
W długoterminowe programy systematycznego oszczę-

dzania

1,3

W konto oszczędnościowe 9,6
W konto osobiste ROR 13,4
W innej formie 0,6

Źródło: [Raport: Diagnoza 2015…].

Z danych wynika, że aż 32,4% badanych posiada oszczędności w polskiej 

walucie na lokatach w banku. To jest najbardziej powszechna forma oszczę-

dzania wśród społeczeństwa. Duża część badanych, bo aż 12,4% posiada 

oszczędności w gotówce. Może to wynikać z obawy przed awariami wystę-

pującymi w bankach albo strachu przed niespodziewanym upadkiem banku, 
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w którym trzymane są oszczędności. Najmniejsza część oszczędności 0,6% 

polskich gospodarstw domowych, zgromadzona jest w formie dóbr mate-

rialnych. Ponadto możemy również wnioskować, że Polacy zaczęli reagować 

na sygnały o konieczności gromadzenia środków finansowych w okresie 

życia na emeryturze. Istnieje przekonanie, że Polacy nie gromadzą oszczęd-

ności na ten cel, jednak jest to najwyższy wskaźnik formy oszczędzania 

przedstawiony w powyższej tabeli.

Badania wskazują, że Polacy podjęli próby planowania swoich oszczędno-

ści, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia, jak choćby podniesienie elemen-

tarnej wiedzy ekonomicznej.

Oszczędności Polaków na tle innych państw

Warto jeszcze zwrócić uwagę, jak kształtują się oszczędności Polaków na tle 

innych krajów. Jesienią 2017 roku bank BGŻ BNP Paribas przeprowadził bar-

dzo szerokie badanie, w którym aż 88% Polaków stwierdziło, że „odpowie-

dzialny człowiek powinien oszczędzać pieniądze z myślą o przyszłości”[www.

newsweek.pl]. Ta teza jest bardzo trafna, ale w rzeczywistości mały odsetek 

Polaków ją realizuje. Niewielka liczba osób jest w stanie odłożyć regularnie po 

500 zł czy 1 000 zł miesięcznie. Większość odkłada regularnie 100 zł, maksy-

malnie 200 zł. Pozostałe dochody są wydawane na wydatki bieżące. Z danych 

opublikowanych przez Narodowy Bank Polski jesienią 2017 r. wynika, że stopa 

oszczędności Polaków wynosiła 2% dochodów. Trochę inaczej wygląda to na 

zachodzie Europy. Przeciętny mieszkaniec Szwecji jest w stanie z każdego 1 

000 koron dochodu, odłożyć 200 koron, niewiele mniej odkładają Austriacy 

czy Niemcy. Co więcej, teoretycznie ubożsi od nas Czesi, Węgrzy czy Słowa-

cy, są w stanie odkładać co miesiąc ponad 10% swoich zarobków. Ponadto 

w marcu 2016 r. Komisja Europejska przeprowadziła ranking unijny dotyczący 

skłonności Europejczyków do oszczędzania. Niestety, nie ma bardziej aktual-

nych danych pokazujących jak zjawisko obecnie wygląda (rysunek 4).
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Rysunek 4. Ranking skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w UE

Źródło: [www.forsal.pl].

Na podstawie danych zebranych przez Komisję Europejską widać, że miesz-

kańcy Szwecji deklarują najwyższy poziom oszczędzania. Kolejnymi państwa-

mi były Finlandia i Luksemburg. Polska w tym rankingu znalazła się na ósmym 

miejscu. Możemy jednak zauważyć, że w całej UE skłonność do oszczędzania 

nie jest zbyt wysoka. Może to oznaczać, że brak oszczędzania wynika z ma-

łych dochodów obywateli w danych państwach i czasem oszczędzanie nie 

jest możliwe. Grecy, Węgrzy czy Polacy nie mają takich możliwości oszczędza-

nia, ponieważ większość ich dochodów przeznaczana jest na bieżącą comie-

sięczną konsumpcję i podstawowe wydatki. Zatem oszczędzanie Polaków na 

tle innych państw wypada dosyć przeciętnie, ale nie odbiega od normy.

Podsumowanie 

W świecie wysoko rozwiniętych gospodarek, świadomość finansowa jest 

ważnym elementem funkcjonowania jednostki gospodarstwa domowego. 
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Wszelkie zmiany, które zaszły na przestrzeni lat, miały ułatwić człowiekowi 

posługiwanie się i zarządzanie środkami pieniężnymi. Obecny rynek finanso-

wy jest zaopatrzony w wiele innowacyjnych rozwiązań i oferuje konsumen-

tom różnorodne instrumenty finansowe, wspomagające m.in. oszczędzanie, 

inwestowanie, kredytowanie czy też rozliczanie. W Polsce jego rozwój nastą-

pił nieco później, jednak obecnie, wachlarz usług nie odbiega od tego, co ofe-

ruje Europa Zachodnia. 
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Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Wynagrodzenia Polaków 
w statystykach 

Wstęp

Wśród ostatnio ogłoszonych sukcesów społeczno-ekonomicznych w Polsce, 

przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę przedstawiają 

dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Tym samym zwracając uwagę na stale po-

lepszającą się sytuację materialną gospodarstw domowych.

Zatrudnieni w poszczególnych segmentach rynkowych starają się syste-

matycznie poprawiać swoją sytuację w zakresie płac oraz warunków pracy (na 

przykład zmieniając pracę na lepiej płatną). Wejście Polski do Unii Europejskiej 

w 2004 roku oraz przystąpienie do strefy Schengen w 2007 roku zaostrzyło ape-

tyty Polaków na znaczny wzrost wynagrodzeń i podniesienie ich stopy życiowej. 

Entuzjazm, związany z rządowymi doniesieniami o poprawie sytuacji fi-

nansowej gospodarstw domowych, podziela w swoim najnowszym raporcie 

Główny Urząd Statystyczny, który przedstawiając aktualny stan budżetowy 

pojedynczych gospodarstw domowych, podkreśla jego zdecydowaną popra-

wę w stosunku do lat poprzednich. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem docho-

dów, częściej i więcej wydajemy. 
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Ostatnim poważnym wsparciem dla rodzin jest rządowy program 500+. 

Świadczenie wypłacane gospodarstwom domowym, przyczyniło się do 

wzrostu dynamiki gospodarczej. Jako że świadczenie rodzicielskie nie jest 

dochodem, a jedynie nieopodatkowanym przychodem, jego beneficjenci 

wydają środki, których sami nie zarobili. Dlatego GUS wskazuje również na 

zdecydowany realny wzrost wydatków w porównaniu z 2015 rokiem, kie-

dy jeszcze program nie był uruchomiony. Już w 2016 roku, uwzględniając 

inflację 4,3%, dynamika wydatków wzrosła, a przeciętny miesięczny do-

chód rozporządzalny na osobę wyniósł 1 475 zł. Głównym czynnikiem przy 

tworzeniu tego typu statystyk jest ujęcie dochodu rozporządzalnego, czyli 

takiego, który wskazuje na środki finansowe, jakie pozostaną w gospodar-

stwie domowym po opłaceniu obowiązkowych danin. Na tę sumę skła-

da się ogólny dochód gospodarstwa, podzielony następnie przez liczbę 

osób wchodzących w jego skład. 

Dlatego w niniejszym artykule postawiono hipotezę, że po wejściu Polski 

do UE wynagrodzenia Polaków wzrosły, ale nie w takim stopniu, jak tego ocze-

kiwali. Celem artykułu jest analiza wzrostu wynagrodzeń od kryzysu do roku 

2018. Metody badawcze zastosowane w pracy to przede wszystkim analiza 

danych statystycznych oraz obserwacja. 

Wynagrodzenia w definicjach

Aby w pełni zrozumieć specyfikę danej dziedziny, należy najpierw zapoznać 

się ze stosowaną nomenklaturą. Początkowo przedmiotowe pojęcia uza-

sadniające założone tezy mogą wydać się niezrozumiałe, jednak po bardziej 

szczegółowej analizie, znajdziemy w nich logiczne odniesienie do procesów 

społeczno-ekonomicznych. Zatem, aby mieć pełen obraz poruszanych zagad-

nień, konieczne jest poznanie terminów:

 · płaca minimalna – najniższa, prawnie ustalona kwota, która będzie wypła-

cona za wykonanie pracy w określonym wymiarze czasowym (najczęściej 

w przeciągu miesiąca);
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 · płaca średnia – wynagrodzenie obliczane na podstawie rocznych wypłat 

udzielanych wszystkim pracownikom danego kraju, z pominięciem osób bę-

dących na urlopie macierzyńskim;

 · dominanta – liczba powtarzająca się najczęściej w danym zbiorze liczb. 

W tym wypadku będzie to kwota, która zazwyczaj pojawia się co miesiąc na 

kontach bankowych Polaków.

Zanim jednak omówimy sytuację w naszym kraju, warto zwrócić uwagę, 

na Stany Zjednoczone. Finanse, o których mowa, mają wiele wspólnego z kry-

zysem na rynku hipotecznym Stanów Zjednoczonych, przypadającym na lata 

2008–2009. To właśnie wtedy dolar jako waluta sporo stracił na wartości. 

Stało się tak, ponieważ w USA udzielano kredytów hipotecznych o wysokim 

ryzyku wszystkim, bez żadnych ograniczeń. Dochody, stałość zatrudnienia 

czy choćby narodowość, nie miały wielkiego znaczenia. Brak skrupulatnej 

analizy zdolności kredytowej wnioskodawców, przyniósł wkrótce negatywne 

rezultaty. Niewypłacalność klientów ograniczyła znacząco płynność insty-

tucji finansowych. Ucierpiały osoby żyjące i pracujące głównie w Stanach 

Zjednoczonych, ale dzięki globalizacji, sytuacja ta wywarła wpływ także na 

inne państwa. Również i w Polsce nie udało się ominąć skutków światowego 

kryzysu, a były nimi: ograniczenie rotacji kredytowej przez banki, gwałtowny 

spadek wartości złotego po ataku spekulacyjnym, który miał miejsce już po 

kryzysie, kłopoty przedsiębiorstw związanych opcjami walutowymi. 

Ów kryzys nie pozostał obojętny dla polskiej gospodarki, na co wskazu-

je wykres „Dynamika zmian wynagrodzeń w Polsce” (rysunek 1). Widać na 

nim trend zniżkowy po roku 2008. Rządząca wówczas ekipa polityczna spra-

wiła, iż nie był on dla naszego kraju tak dotkliwy, jak w przypadku innych 

państw europejskich.
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Rysunek 1. Dynamika zmian wynagrodzeń w Polsce

Źródło: [Struktura wynagrodzeń…].

Informacje o dochodach osób zatrudnionych w Polsce możemy zaczerp-

nąć z oficjalnych publikacji GUS, które udostępniane są co dwa lata. Dane za-

warte w niniejszym artykule pochodzą z raportu z 2016 roku „Struktura wyna-

grodzeń według zawodów w październiku 2016 roku”.

Bazując na nich, uwzględniono dochody osób, które są zatrudnione przez 

przedsiębiorstwa z poziomem zatrudnienia powyżej dziesięciu pracowników. 

W Polsce odsetek takich firm, według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

siębiorczości, wyniósł około 4%. Dodatkowo, według GUS, liczba osób pracu-

jących w takich przedsiębiorstwach to 5,968 mln, zgodnie z danymi z I kwar-

tału 2017 r. Nie uwzględniono tutaj mikroprzedsiębiorstw, w których liczba 

zatrudnionych wynosi 9 lub mniej.

Płaca średnia i zarobki Polaków w latach 2006–2016. Dynamika wynagro-

dzeń począwszy od 2008 roku, który odznaczył się najwyższym współczyn-

nikiem procentowym (21,8%), na przestrzeni lat spadła i dziś wynosi zaled-

wie 5,8%. Pomimo tego średnia wynagrodzeń wzrasta, osiągając w 2016 roku 

najwyższy dla naszego kraju pułap, oznaczony kwotą 4 347,0 zł. Największy 

spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń został odnotowany w latach 2008–

2010 i wyniósł 12,2%.
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Minimalna płaca brutto w statystykach

Minimalna kwota brutto wypłacana pracownikom na przestrzeni lat ulega-

ła zmianie i ma tendencję rosnącą. Wysokość pensji minimalnej w stosun-

ku do średniej krajowej (jej procent), najkorzystniej wyglądała w roku 2012. 

Właśnie wtedy płaca minimalna stanowiła aż 49% płacy średniej. Jednak 

nie zawsze był to tak duży współczynnik, ponieważ w 2008 roku, wyniósł on 

zaledwie 38%, co świadczy o tym, iż Polska możliwie łagodnie przeszła glo-

balny kryzys finansowy i wyszła z niego obronną ręką. Wpływ na to miało 

nie tylko umiejętne gospodarowanie finansami publicznymi oraz regulacje 

prawne zabezpieczające interesy wszystkich podmiotów gospodarczych, ale 

również polityka międzynarodowa. Największy skok płacy minimalnej został 

odnotowany w latach: 2008, 2017 i 2019, a wynosił on 150 zł. Sytuacja taka 

powinna utrzymać się na podobnym, wysokim poziomie, ponieważ wzrasta 

PKB, a koniunktura w Polsce zmienia się na lepsze. 

Co jeszcze wiąże się z wyższą płacą minimalną? Pracownicy wykonujący 

obowiązki zawodowe w godzinach nocnych, dostają automatycznie większą 

stawkę za wykonaną pracę. Pomimo likwidacji tzw. „umów śmieciowych”, 

wzrost nadal jest prognozowany, ponieważ rząd stale modyfikuje przedmio-

towe wartości z korzyścią dla pracowników. Oskładkowanie umów cywilno-

-prawnych pozwoliło ponadto na minimalizację szarej strefy, a dzięki temu 

można liczyć na większą przejrzystość systemu wynagrodzeń w obszarze pry-

watnych przedsiębiorstw.

Poza wszystkimi zaletami nowego systemu wynagrodzeń oraz obwarowa-

niami formalnymi, jakie nakłada się na pracodawców, posiada on jednak rów-

nież elementy osłabiające wizerunek zakładanych podwyżek. Polski Kodeks 

Pracy zakłada bowiem, iż: „Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego 

pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była 

opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, 

z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu 
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przygotowania zawodowego” [Wynagrodzenie minimalne…]. Każdy kto zaczy-

na swoją karierę zawodową, powinien wiedzieć, że może otrzymać wynagro-

dzenie na poziomie 80% kwoty płacy minimalnej, a potencjalnie wypłacona 

całość będzie tylko dobrym gestem pracodawcy. 

Rysunek 2. Wynagrodzenie minimalne na przestrzeni 19 lat

Źródło: [Opracowanie własne na podstawie danych GUS].

Można dostrzec, iż pensja minimalna znacznie rożni się od średniej krajo-

wej. Nigdy nie była nawet jej połową, a był też czas, kiedy wynosiła mniej niż 

40% średnich dochodów Polaków. Od roku 2013, kiedy to zaliczyła najwyższy 

spadek procentowy średniego wynagrodzenia (5%), utrzymuje się na względ-

nie stałym poziomie i w latach 2013–2018 mieści się w przedziale 44–47%. 

Świadczy to o sporym zróżnicowaniu naszego społeczeństwa, jeżeli weźmie-

my pod uwagę zasobność portfela. Na powyższym wykresie widać, że w 2018 

roku pensja minimalna wynosiła 2 100 zł brutto, podczas gdy w 2019 roku jest 

to już kwota 2 250 zł brutto.

Nie powinniśmy jednak oczekiwać, aby osoba wykonująca proste prace 

bądź taka, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia, pobierała takie 

same kwoty, jak w przypadku osób wykonujących prace związane z dużym 

ryzykiem, stresem, odpowiedzialnością, skomplikowane, do których przyucze-

nie zajmuje dużo czasu. 
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Istnieje grupa osób, które są zdania, że średnia płaca nie odpowiada rze-

czywistości. Zawyżają ją osoby z bardzo wysokimi zarobkami, natomiast za-

robki „Kowalskiego” lepiej odzwierciedla mediana. Średnia liczona jest przez 

sumowanie wszystkich pensji, najmniejszych i największych, a później dzielo-

na jest przez liczbę osób wchodzących w skład obliczenia. 

Warto również wspomnieć, że na przestrzeni lat, liczba studentów na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wzrosła niemalże trzykrotnie. To 

znów oznacza, że większość młodych ludzi pozostaje bierna zawodowo do 24 

roku (co później skutkuje nisko płatnymi stażami), bądź wykonuje inne słabo 

opłacane zajęcia, dopóki nie podejmie pracy w wyuczonym przez siebie za-

wodzie. Tutaj z pomocą przychodzą również unijne programy dofinansowania 

karier absolwenckich jeszcze na etapie trwania studiów.

Na wykresie poniżej (rysunek 3), przedstawiającym wzrost dynamiki płacy 

minimalnej, średniej oraz inflacji widać, że płace stale rosną, lecz ich dynamika 

ciągle się zmienia. Dynamika minimalnej płacy jest większa, ale nie zmienia to 

ich niekorzystnego położenia względem średniej, ponieważ kwota, od której 

liczony jest ten procent, jest o ponad połowę mniejsza. Inflacja natomiast od 

roku 2013 pozostaje na poziomie poniżej 2,5%. W 2015 roku wartość inflacji 

była ujemna, a oznacza to, że mieliśmy do czynienia z deflacją, czyli realna 

wartość wynagrodzeń była wyższa. 
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Rysunek 3. Dynamika zmian wynagrodzeń w Polsce w latach 2007–2017

Źródło: Opracowano na podstawie [Sedlak&Sedlak z wykorzystaniem danych GUS].

„Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac, natomiast 

w średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, 

czemu będzie sprzyjać hamujący wzrost gospodarczy i rosnące pozapłacowe 

koszty pracy (PPK)” [Szymański] – komentuje Piotr Piękoś, starszy ekonomi-

sta Banku Pekao.

Środowisko bankowe podkreśla również, że taka sytuacja może być spo-

wodowana brakami kadrowymi, które popychają do płacenia wyższych wy-

nagrodzeń, jak i ciągle rosnącą liczbą wolnych etatów w naszym kraju. Nie 

bez znaczenia pozostaje również wejście zagranicznych korporacji na polski 

rynek i dodatkowe generowanie nowych miejsc pracy. Tutaj równoważy nieco 

przedmiotową kwestię intensywny napływ pracowników ze Wschodu, którzy 

w Polsce zarabiają zdecydowanie więcej niż np. na Ukrainie.

Inflacja, czyli o zmianie wartości pieniądza 

Termin oznacza wzrost cen ogólnodostępnych usług i towarów, a co za tym 

idzie zmniejszoną siłę nabywczą pieniądza. Na inflację składa się wiele czynni-

ków, są nimi np. wzrost kosztów pojedynczych surowców (np. ich wydobycia), 

co w konsekwencji może prowadzić do podniesienia kosztów produktów bądź 

usługi. Dużą rolę odgrywa również nadmierna inwestycja państwa w rynek, 
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nazywana interwencjonizmem. Wydatki państwa w takiej sytuacji zwiększają 

się, co prowadzi do powstania deficytu budżetowego. Pojawia się wówczas 

konieczność nakładania kolejnych podatków na rzecz państwa, które same 

w sobie podnoszą koszty prowadzenia przedsiębiorstw, bez względu na to, 

czy dotykają mikroprzedsiębiorcę czy też średnią lub większą firmę. 

Skutkiem inflacji jest m.in. realny spadek wartości i zobowiązań. Ta re-

dystrybucja siły nabywczej pieniądza wpływa niekorzystnie na jego użyt-

kowników, którymi są przecież wszyscy pracownicy. Nie chodzi tu jednak 

o obniżone płace, te mogą zostać na niezmiennie stałym poziomie, a raczej 

o zmniejszoną ilość dóbr, które za daną kwotę można później nabyć. Ostatnią, 

dużą inflacją w Polsce była ta w latach 1989–1990, kiedy to jej miesięczna 

stopa wynosiła kilkaset procent. 

Wraz z kryzysem finansowym notowanym od 2008 r., stan finansów wielu 

ludzi był bardzo niekorzystny, a wartość pieniądza diametralnie spadła. Baro-

metr nastrojów finansowych można zweryfikować na podstawie cen złota. 

Jest to niemal zawsze wartość, na którą powołują się giełdowi analitycy.

Rysunek 4. Zmiany wartości złota w okresie 10 ostatnich lat

Źródło:[www.cenazlota.com].
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Wykres powyżej (rysunek 4) potwierdza spadek wartości złota. Widać wy-

raźnie, jak po 2008 roku (kryzys na rynku hipotecznym w Stanach Zjednoczo-

nych), wartość za jedną uncję złota sukcesywnie zaczęła wzrastać. Pieniądze 

traciły wartość, ze względu na szalejącą inflację. Zaczęto także sukcesywnie 

dodrukowywać waluty, a co za tym idzie, trzeba było wydać więcej, aby nabyć 

drożejące złoto.

Omawiając poszczególne aspekty kryzysu, warto wspomnieć o spekula-

cjach dotyczących również polskiego złotego, co w konsekwencji spowodo-

wało w tamtych latach obniżenie wartości naszej waluty oraz zwiększoną 

inflację. Niosło to za sobą konsekwencje dla indywidualnego konsumenta 

w wielu sferach gospodarki, m.in. w kredytach hipotecznych wziętych w obcej 

walucie. Na takie spekulacje zaczęły szybko reagować nie tylko rynki waluto-

we, ale również na podstawie danych z giełdy, handel i koncerny paliwowe.

Na załączonym wykresie (rysunek 6) widać, iż inflacja w Polsce od 2008 

wzrasta i utrzymuje się na wysokim, pięcioprocentowym poziomie. Od 2013 

można zaobserwować jej znaczny spadek, a od roku 2015 utrzymywanie się na 

poziomie akceptowalnym przez Narodowy Bank Polski (2,5%, z dopuszczal-

nym odchyleniem o jeden punkt procentowy).

Rysunek 6. Poziom inflacji w Polsce w okresie 2007–2018

Źródło: [www.bankier.pl].
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Zmiany w środowisku ekonomiczno-gospodarczym (inflacja, kryzysy, ataki 

spekulacyjne na walutę danego kraju), mogą wpłynąć na rzeczywistą wartość 

pieniądza. Gama tych czynników nie kończy się na powyższych i warto zwró-

cić uwagę na jeszcze jeden z nich – stopę procentową.

Rysunek 7. Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Źródło: [http://monitoringkandydatow.org.pl].

Skoro stopa procentowa jest na relatywnie niskim poziomie, to oznacza, 

że zapłacimy mniejszą ratę za zaciągnięty w banku kredyt, ale i dostaniemy 

mniejsze oprocentowanie na ulokowanych na koncie oszczędnościowym fun-

duszach. Stopa procentowa jest w Polsce od wielu lat na najniższym pozio-

mie. Jedni uważają to za powód do trwogi, a inni cieszą się, choćby dlatego, 

że płacą niskie odsetki od zaciągniętego kredytu. Wysokość stóp procen-

towych to wskaźnik uregulowany urzędowo dla sektora bankowego, który 

udziela kredytów mających obwarowania prawne w zakresie wysokości pro-

wizji i oprocentowania. Spoza tej strefy wyłączone są parabanki, które ostat-

nimi laty zaczęły być popularnym źródłem uzyskania krótkoterminowego, 

zwrotnego finansowego wsparcia.

Polski wymiar prawny nie był do końca przygotowany na tego typu roz-

wiązania, które w mniejszym zakresie już na polskim rynku funkcjonowały. 
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Luka w strefie funkcjonowania instytucji finansowych sprawiła, że stale po-

jawiający się nowi gracze na rynku parabankowym oraz różnorodność ofert, 

przyciągała klientów często znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

i niewiarygodnych dla banków. Jeszcze przed uregulowaniem prawnym dzia-

łalności parabanków w 2017 roku, podmioty te realizowały swoje usługi niemal 

na dowolnie ustalonym poziomie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

(RRSO). Tzw. „ustawa antylichwiarska” zniwelowała dowolność w tym zakresie 

oraz uregulowała niektóre strefy usług instytucji parabankowych. Jednak już 

wówczas część Polaków zdążyła wpaść w spiralę długów, nie mogąc spłacić 

w terminie pożyczki z wysokim oprocentowaniem.

Sam fakt udzielania pożyczek pozabankowych osobom, które nie praco-

wały, a jedynie deklarowały w jakimś stopniu miesięczny dochód, wydawał 

się powielaniem historii z początku globalnego kryzysu finansowego z 2008 

roku i sytuacja wymagała szybkiej regulacji. Zresztą nie dotyczyło to wyłącz-

nie polskiego rynku. Brytyjskiemu oddziałowi parabanku Wonga.com, już od 

ubiegłego roku grozi bankructwo.

Głównym powodem nieostrożności finansistów jest brak odpowiedniego 

zabezpieczenia instytucji pożyczkowych przed niewypłacalnością klientów. 

Wiadomo, iż gwarancją jest stały etat pożyczkobiorców, który pozwala osią-

gać regularne przychody, dlatego właśnie te dwie kwestie mają tak ogromne 

znaczenie.

Według danych GUS z 2017 roku, liczba pracujących osób w Polsce wy-

nosiła 15,7 mln [Hrynkiewicz]. Jest to wzrost o 2,6% w porównaniu do roku 

poprzedniego, a od roku 2012 możemy zauważyć stałą, rosnącą tendencję. 

Biorąc pod uwagę wzrost liczby pracowników w poszczególnych sektorach, 

to jest ona największa w sekcjach administrowanie i działalność wspierają-

ca oraz zakwaterowanie i gastronomia i wynosi 7,7%. Następnymi większymi 

wzrostami zatrudnień, jakie udało się odnotować, są takie gałęzie gospodarki 

jak: informacja i komunikacja o 7,3% oraz transport i gospodarka magazynowa 

o 6,8% [Herbst  2012]. 
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Zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń brutto 
według płci i zawodów 

Dane przytoczone powyżej nie oznaczają jednak równowagi w kwestii zarob-

ków dla wszystkich pracowników. Budzi to nadal żywą dyskusję społeczną, al-

bowiem różnice w wynagrodzeniu pomiędzy mężczyznami a kobietami nadal 

istnieją i są zauważalne. Widać to w procencie luki płacowej pomiędzy obu 

płciami. W roku 2008 był on największy i wynosił 23%. Ten trend z upływem 

lat na stałe się obniżył i od tego czasu, aż do roku 2016 nie przekroczył 20,6%. 

Poniżej przedstawiono zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń według 

GUS z dnia 23 listopada 2017 roku (rysunek 8).

Rysunek 8. Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w Polsce

Źródło: [www.gus.gov.pl].

Dla przedstawicieli obu płci motywacja do wykonywania pracy jest po-

dobna. W większości przypadków chodzi o pozyskanie środków na utrzyma-

nie domu, jednak z psychologicznego punktu widzenia, pobudki do aktyw-

ności zawodowej są również jeszcze inne. Nawet jeżeli teorie te są odrębne 

od skrupulatnych analiz ekonomicznych, to uzupełniają ogólny obraz stanu 
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aktywności zawodowej osób pracujących oraz tych, którzy pracy dopiero po-

szukują. Nie jest niczym nadzwyczajnym fakt, iż młody człowiek nie mający 

jeszcze sprecyzowanych planów na życie, rozpoczyna karierę w branży, którą 

absolutnie nie będzie zainteresowany za kilka lat. Konieczność zmiany zawo-

du nie stanowi obecnie żadnej porażki życiowej. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 622,84 zł w pierw-

szym kwartale 2018 roku. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie 

o 8,3% wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiety niższe 

o 8,6% (czyli o 375,63 zł). Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn 

było o 18,5% (o 734,50 zł) wyższe od wynagrodzenia kobiet. Przeciętne godzino-

we wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł [www.businessinsider.pl].

Mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 5,4% wyż-

sze od tego w gospodarce narodowej o 1,42 zł, a kobiety niższe o 6,0%, 

czyli o 1,58 zł. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było 

o 12,1% (o 3,00 zł) wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brut-

to kobiet [AB, www.alebank.pl].

Na pensję przeciętnego obywatela wpływa przede wszystkim jego stano-

wisko oraz wyuczony fach. Czynniki takie jak inflacja czy lekkie wahania pensji 

w poszczególnych województwach, nie mają wielkiego wpływu na ostateczną 

zasobność portfela. Warto przyjrzeć się poniższej tabeli, która została spo-

rządzona przez GUS w 2017 roku. Dzięki niej możemy zobaczyć, które sektory 

w Polsce zarabiają najwięcej, a które najmniej. 

Tabela 1. Przeciętne wynagrodzenie w podziale na grupy zawodowe

Symbol i nazwa „wielkiej” grupy zawodów

wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności

Ogółem Męż-

czyźni

Kobiety

w złotych

OGÓŁEM 4 346,76 4 705,63 3 971,13 

1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzęd-

nicy i kierownicy 

8 790,66 9 998,52 7 359,64 
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2. Specjaliści 5 342,99 6 343,41 4 792,58 

3. Technicy i inny średni personel 4 410,80 5 027,46 3 900,81 

4. Pracownicy biurowi 3 525,59 3 591,39 3 479,98 

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2 698,69 2 910,03 2 595,98 

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 959,55 2 986,77 2 873,49 

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3 427,23 3 573,37 2 646,58 

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 3 519,14 3 664,18 2 953,36 

9. Pracownicy wykonujący prace proste 2 602,65 2 892,94 2 416,27 

Źródło: [www.gus.gov.pl].

Najwięcej spośród wszystkich zarabiają przedstawiciele władz publicz-

nych, wysoko postawieni urzędnicy oraz kierownicy, a ich średnia suma 

wynagrodzeń wynosi 8 790,66 zł. Następne osoby o dużych zarobkach to 

specjaliści, ze średnią 5 342,99 zł. Dalej uplasowali się technicy wraz z innym 

średnim personelem, pracownicy biurowi, pracownicy usług osobistych, rol-

nicy, ogrodnicy, robotnicy przemysłowi, operatorzy i monterzy maszyn, a na 

samym końcu rzemieślnicy wykonujący proste prace. Najniższa średnia to 2 

602,65 zł i osiągają ją pracownicy wykonujący nieskomplikowane prace. Usługi 

z dolnej części tabeli są słabo opłacane z prostego powodu: zapotrzebowanie 

na nie jest znacznie mniejsze niż na usługi innych branż. 

Dzisiaj wymagania rynkowe skupiają się głównie na informatyce oraz fi-

nansach. Średnia mediana zarobków w tych branżach waha się od 10 do 15 

tys. zł. Szanse na osiągnięcie tego typu uposażenia mają osoby z wykształce-

niem kierunkowym, kilkuletnim udokumentowanym doświadczeniem zawo-

dowym (najlepiej na samodzielnym stanowisku). Wymienić tu można osoby 

zajmujące się dofinansowaniami unijnymi, wspierające przyszłych beneficjen-

tów, którzy gubią się w skomplikowanych procedurach formalnych oraz np. 

specjalistów z branży IT.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w gospodarce narodowej w województwach 
w 2017 r.

Analizując przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, warto sprawdzić jego 

kształtowanie się w poszczególnych regionach kraju. Z pewnością duże aglo-

meracje, lepiej zagospodarowane, o dobrej infrastrukturze, oferują znacznie 

wyższe uposażenie. Tabela 2 opracowana została przez Główny Urząd Staty-

styczny w dniu 19 listopada 2018 r. 

Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w podziale na województwa

Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodze-

nie (w zł)

dolnośląskie 4 400,05

kujawsko-pomorskie 3 717,21

lubelskie 3 824,28

lubuskie 3 754,54

łódzkie 3 925,97

małopolskie 4 097,35

mazowieckie 5 219,09

opolskie 3 923,58

podkarpackie 3 684,71

podlaskie 3 815,23

pomorskie 4 211,69

śląskie 4 247,44

świętokrzyskie 3 705,65

warmińsko-mazurskie 3 641,32

wielkopolskie 3 937,81

zachodniopomorskie 3 890,86

Źródło: [www.gus.gov.pl].

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia to złożona kwestia, zależna mię-

dzy innymi od poziomu rozwoju gospodarki. Znaczenie ma również liczba 
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wyższych uczelni. Województwa mające ich więcej, są w stanie kształcić 

wykwalifikowanych pracowników, którzy być może zostaną na stałe w mie-

ście po ukończeniu studiów. Nie bez znaczenia pozostaje również zaangażo-

wanie samorządów lokalnych i chęć inwestycji. W czołówce poza wojewódz-

twem mazowieckim są również dolnośląskie i małopolskie. 

Śląsk słynie z wydobycia surowców, a dodatkowo rząd wykupił niedawno 

udziały w firmie KGHM, a Małopolska z kolei może poszczycić się Krakowem. 

Jego popularność przekłada się na atrakcyjność regionu. Zarobki pracowni-

ków z terenu Małopolski generowane są przez wiele czynników, które zapew-

niają bogactwo lokalnego dziedzictwa – ogromna liczba turystów, atrakcyjne 

kurorty, trasy wycieczkowe, noclegownie. 

Nadal za najbogatszy region uznaje się Mazowsze, ma to zresztą odzwier-

ciedlenie w statystykach ekonomicznych. Wpływ bez wątpienia ma na to 

Warszawa. Natomiast najniższe średnie miesięczne wynagrodzenie, od kilku 

lat wypłacane jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

Wynagrodzenie wynagrodzeniu nierówne

Niewątpliwie wpływ na jego wysokość ma staż pracy. Im dłużej jesteśmy za-

trudnieni, tym wyższe mamy uposażenie, jednak nie zawsze pogląd ten jest 

prawdziwy. Np. dyrektor w wieku od 36 do 40 lat, zarabia średnio mniej o 2 tys. 

zł od swojego starszego o pięć lat kolegi, ale średnie zarobki dyrektora w wieku 

powyżej pięćdziesięciu lat, nieznacznie przewyższają te dla ludzi w przedziale 

wiekowym 26–30 lat. Różnica w kwotach wynosi zaledwie 230 zł (rysunek 9).
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Rysunek 9. Mediany wynagrodzeń osób w różnym wieku zatrudnionych na poszczególnych szcze-

blach zarządzania w 2008 roku

Źródło: [www.sedlak.pl].

Wyższe zarobki stanowią motywację dla młodych ludzi, którzy już po kilku 

latach praktyki, chętnie szukają pracy na kierowniczych stanowiskach, bądź 

wspinają się po szczeblach kariery w firmie, w której pracują. Specjaliści zara-

biają najwięcej w przedziale 31–35 lat. Ich zarobki są najbliższe kierowniczym. 

Pracownik szeregowy zarabia o około 40% mniej od wykwalifikowanego. Naj-

wyższa średnia zarobków dla tej grupy wiekowej to lata od 31 do 35 roku życia. 

Podsumowanie

Praca, częściej jako wymóg, a nie pasja, jest częścią naszego życia. Dzięki niej 

możemy być aktywni w życiu społecznym, rozwijać się, stawiać czoła nowym 

wyzwaniom, zarabiać pieniądze. Wprowadza nas w układ stosunków życia 

społecznego, stanowiący jeden z kluczowych czynników naszego rozwoju. 

Praca zawodowa i kariera są dla ludzi drogą realizacji życiowych pragnień oraz 

motywacją do aktywności [Sułkowski 2004]. 

Patologie wynagrodzeń, których jesteśmy świadkami, generowane są 

przez działania, prowadzone przez pracodawców chcących oszczędzać na 

swoich pracownikach. Zamiana etatów może być spowodowana dotychcza-
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sowym brakiem regulacji dotyczących tzw. umów śmieciowych. Obecnie są 

one oskładkowane, jednak nadal zatrudniający wykorzystują ten rodzaj cy-

wilnego zobowiązania jako szansę oszczędności dla firmy. Nadal niechętnie 

przyjmują pracowników na etat, bo jest to bardzo kosztowne, a aktualne pro-

gnozy nie przewidują ograniczenia kosztów pracy. 

Zrozumienie istniejących warunków ekonomicznych sprzyja świadomemu 

wyborowi kariery zawodowej. Strategia polityki socjalnej powinna mieć na 

celu ograniczenie generowania biernych postaw zawodowych, dlatego ofe-

rowanie zasiłków osobom, które nie odprowadzają podatków do skarbu pań-

stwa, nie wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki.
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Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Edukacja finansowa. Cele 
i ograniczenia

Wstęp

Jedna piąta populacji dorosłych mieszkańców gospodarek rynkowych świata, 

to wykluczeni finansowo. Grupa ta ciągle rośnie. Powyższe zjawisko zauważy-

ła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), prowadząc bada-

nia wśród obywateli krajów członkowskich oraz tworząc programy na rzecz 

rozwoju edukacji finansowej. Ich celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że jest 

ona obowiązkowym elementem kształcenia się człowieka, a jej niedostatki 

nie są wyłącznie kwestią na poziomie jednostek, lecz państw.

Tolerowanie niewiedzy w tym zakresie to narażenie obywateli na różne-

go rodzaju zagrożenia, ograniczenie możliwości poprawy ich sytuacji bytowej, 

ale również hamowanie rozwoju na wielu płaszczyznach. Ostatecznym celem 

takiego nauczania jest profilowanie godności ekonomicznej obywatela, prze-

kładającej się na wiele aspektów jego życia, co w konsekwencji przyczyni się 

do zbudowania właściwych nawyków w danym obszarze. 

Celem artykułu jest pokazanie, jak istotne jest znaczenie edukacji finan-

sowej w życiu człowieka oraz z jakimi ograniczeniami wiąże się jej brak. Anali-
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zując problem, dokonano porównania jej poziomu z krajami biorącymi udział 

w badaniach prowadzonych przez OECD. 

Edukacja finansowa – wprowadzenie 

Edukacja finansowa jest procesem, dzięki któremu obywatele mogą lepiej zro-

zumieć świat finansów oraz ryzyko z nim związane, jest to umiejętność doko-

nywania świadomych wyborów, w celu poprawienia dobrobytu finansowego 

[Narodowe Strategie…].

To również proces długotrwałej nauki oraz uświadamiania społeczeństwa 

już od najwcześniejszych lat, na każdym z poziomów edukacji. Małe dzieci 

zwykle nie mają skąd czerpać odpowiednich wzorców. Rodzice najczęściej 

nie posiadają odpowiedniej wiedzy, aby nauczyć dzieci racjonalnego gospo-

darowania pieniędzmi. Problem ten nie dotyczy tylko Polski. Niedostateczne 

uświadomienie społeczeństwa wpływa niekorzystnie na podejmowane decy-

zje finansowe, co prowadzić może nie tylko do utraty oszczędności, ale nawet 

bankructwa [Świecka 2018; Edukacja finansowa…].

Misją utworzonej w 1961 roku międzynarodowej organizacji OECD było po-

szukiwanie i promocja najlepszych koncepcji politycznych i gospodarczych dla 

poprawy poziomu życia ludności na całym świecie. Jej działaniom przyświeca 

hasło „Lepsze polityki dla lepszego życia”. Organizacja prowadzi prace badaw-

cze oraz tworzy koncepcje rozwojowe dotyczące najważniejszych obszarów 

społecznych i gospodarczych. Polska jest jej członkiem od 1996 roku [OECD].

W roku 2015 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przyjęła 

program edukacji finansowej. Główne jego cele to:

 · uzmysłowienie państwom członkowskim, że edukacja finansowa jest obo-

wiązkowym elementem edukacji człowieka,

 · uświadomienie, że ryzyko finansowe ponosi każdy obywatel,

 · umożliwienie łatwiejszego korzystania z profesjonalnych usług finansowych,

 · zagwarantowanie mobilności obywatelom,
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 · odpowiedź na umiędzynarodowienie usług finansowych, 

 · zapewnienie międzynarodowego monitorowania ochrony konsumentów 

usług finansowych.

Program edukacyjny został podzielony na pięć etapów [Solarz, Klepacki, 

Waliszewski i in. 2018, ss. 23–24]:

 · I etap – nabycie umiejętności zidentyfikowania produktów finansowych 

oraz powiązania ich z podstawowymi prawami ekonomicznymi,

 · II etap – nabycie umiejętności przeprowadzania prostych kalkulacji warto-

ści pieniądza w czasie,

 · III etap – uzyskanie wiedzy na temat dostosowania instrumentów finanso-

wych wraz z teorią do własnych potrzeb, obliczanie efektywnej stopy pro-

centowej kredytu konsumenckiego,

 · IV etap – czytanie ze zrozumieniem bilansów banków oraz gospodarstw 

domowych. Etap ten umożliwia wyliczenie długookresowych konsekwencji 

finansowych dokonywanych wyborów,

 · V etap – przyswojenie wiedzy w zakresie funkcjonowania instrumentów 

oraz koncepcji finansowych w cyklu życia konsumentów; umiejętność okre-

ślenia kosztów transakcji, zrozumienia podjętych decyzji finansowych oraz 

mechanizmów opodatkowania podejmowanych działań.

Program dostosowany jest do potrzeb młodzieży, ale w 2016 r. zatwierdzo-

no program edukacji finansowej dorosłych, który został podzielony na cztery 

obszary:

 · zarządzanie i planowanie finansowe,

 · pieniądz i transakcje,

 · krajobraz finansowy,

 · ryzyko i nagroda [Solarz, Klepacki, Waliszewski i in. 2018, s. 24].

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przeprowadza badania 

wśród obywateli państw członkowskich, aby diagnozować różne zjawiska 

i tworzyć koncepcje rozwoju. Pozwalają one na ocenę poziomu kompetencji 

zarówno uczniów, jak i dorosłych w różnych dziedzinach. Jednym z nich jest 

badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program 
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Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Jest ono realizowane co 3 

lata wśród uczniów, którzy w roku poprzednim ukończyli piętnasty rok ży-

cia, i sprawdza podstawowe kompetencje młodzieży związane z nauczaniem. 

Badanie zostało poszerzone o nowy obszar dotyczący kompetencji finanso-

wych [PISA 2015]. Jego wyniki prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Badanie PISA 2015 wyniki

Źródło: [PISA 2015 Results].

Wynika z niego, że tylko 12% uczniów w wieku piętnastu lat wg średniej 

OECD porusza się sprawnie w zakresie wiedzy finansowej. Natomiast aż 22% 

posiada bardzo niski poziom wiedzy w tym zakresie. 
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Wyniki PISA 2015 obejmowały wiedzę i umiejętności z dziedziny ekono-

mii i finansów (ang. financial literaccy). Celem badania było sprawdzenie, czy 

piętnastolatkowie w przyszłości będą zdolni do poprawy indywidualnego 

i społecznego dobrobytu, a także do uczestnictwa w życiu ekonomicznym. 

W pomiarach wzięło w udział 15 krajów, a polscy piętnastolatkowie, ulokowali 

się w środku zestawienia. Uzyskali średnio 485 punktów i jest to wynik bardzo 

zbliżony do średniej w krajach OECD, który wynosił 489 punktów. Z badania 

wynika również, że w Polsce co piąty piętnastolatek, czyli około 20% uczniów 

w tym wieku, posiada bardzo niski poziom wiedzy finansowej. Najwyższe 

kompetencje uzyskało zaledwie 8% badanych. Analizy OECD pokazują, że 

w Polsce chłopcy mają niższą wiedzę i umiejętności ekonomiczno-finansowe 

niż dziewczynki. Zbliżone wyniki do polskich piętnastolatków uzyskali Amery-

kanie i Włosi. Najwyższy poziom wiedzy posiadali uczniowie z kilku prowincji 

Chin. Za nimi znaleźli się młodzi Belgowie z Flandrii i Kanadyjczycy. 

Nasz kraj jako jeden z nielicznych uczestniczył w poprzednim badaniu wie-

dzy ekonomicznej i finansowej, które odbyło się w 2012 roku. Z danych porów-

nawczych wynika, iż wiedza i umiejętności finansowe młodzieży obniżyły się. 

Zwiększył się odsetek najsłabszych uczniów, którzy nie radzą sobie z rozwią-

zaniem łatwych problemów ekonomiczno-finansowych.

Powyższe badania wskazują, że młodzież posiada jeden z najniższych po-

ziomów znajomości instrumentów finansowych. Ma to swoje odzwierciedle-

nie w braku zdolności wyboru odpowiednich produktów, a co się z tym wią-

że, nie tworzą oni należytego planowania finansowego. Już od najmłodszych 

lat dzieci powinny rozwijać umiejętności, które pomogą im wybrać najlepsze 

ścieżki kariery oraz podjąć naukę zarządzania funduszami, które mogą pozy-

skiwać z różnych źródeł. 

Prawdziwym wyzwaniem dla naszego systemu edukacji może okazać się 

wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji finansowej, co będzie skutkować 

zmniejszeniem liczby uczniów o bardzo niskim poziomie wiedzy, a także 

poszerzeniem się grupy reprezentującej wysokie kompetencje w badanym 

obszarze. Słabe wyniki osiągane przez polską młodzież należy powiązać 



302

Justyna Przepiórkowska

z brakiem narodowej strategii edukacji finansowej oraz niewprowadze-

niem jej do podstaw programowych. W Polsce piętnastolatkowie rzadko są 

posiadaczami kont bankowych, i czasem tylko angażują się w planowanie 

i analizę rodzinnego budżetu. Wnioski z istniejącej sytuacji powinniśmy wy-

ciągnąć jak najszybciej [PISA 2015…].

W 2016 roku OECD przeprowadziło badanie diagnozujące kompetencje 

osób dorosłych. Objęło ono 30 krajów, a uczestniczyło w nim ponad 51 ty-

sięcy osób w przedziale wiekowym 18–79 lat. Zadaniem respondentów była 

odpowiedź na ten sam zestaw pytań. Celem badania był pomiar poziomu wie-

dzy finansowej uczestników, ich zachowań, a także postawy wobec długo-

terminowych planów finansowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 

wynosiła 21, z czego za wiedzę można było osiągnąć 7 punktów, za zachowa-

nia finansowe 9 punktów, a za postawy finansowe 5 punktów. Jego wyniki 

przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Badanie świadomości finansowej 2016

Wynik wiedza finansowa Wynik zachowania finansowe Wynik postawy finansowe

Źródło: [OECD/INFE International Survey…].

Pierwsze miejsce zajęła Francja z wynikiem 14,9, następne Finlandia 

14,8, Norwegia 14,6. Polska zajęła ostatnie miejsce z wynikiem 11,6. Średnia 

dla krajów uczestniczących w badaniu wyniosła 13,2. Najwięcej problemów 

uczestnicy testu mieli ze zmianą wartości pieniądza w czasie, znaczeniem dy-

wersyfikacji w inwestycjach finansowych i obliczeniem procentu składowego.
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Polacy, pomimo osiągnięcia bardzo niskiego wyniku, posiadali przekona-

nie o wysokim poziomie swoich umiejętności. W pierwszej części testu doty-

czącej wiedzy finansowej, Polska znalazła się prawie w połowie powyższego 

zestawienia. Jednak dużo większy zasób wiedzy mieli uczestnicy z Hong Kon-

gu, Chin, Korei czy Nowej Zelandii. W drugiej części nie osiągnęliśmy dobrego 

wyniku, ponieważ tylko dwie trzecie polskich uczestników testu twierdziło, 

że prowadzi budżet gospodarstwa domowego. Jednocześnie, jak się okazało, 

posiadamy najniższy odsetek obywateli oszczędzających (gorzej wypadły tyl-

ko Brazylia i Węgry). Zaledwie 55% badanych Polaków sprawdza, czy stać go 

na dokonywane zakupy. Jeszcze mniej osób zdeklarowało, że kontroluje swoje 

finanse (50 proc.) oraz wyznacza i realizuje cele finansowe (32%). W trzeciej 

części testu dotyczącej postaw finansowych, uplasowaliśmy się pod koniec 

zestawienia. Jego wyniki pokazują, że zaledwie trzech na dziesięciu Polaków 

myśli o długoterminowych inwestycjach [Polacy na ostatnim miejscu…]. 

Znajomość zagadnień finansowych jest jedną z najważniejszych umiejętno-

ści niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Wie-

dza ta stanowi podstawę do podejmowania wielu życiowych decyzji, z którymi 

muszą się zmierzyć obywatele. Używamy jej na różnych etapach życia. Cza-

sami chodzi tylko o sprawdzenie treści umowy o pracę, innym razem o zakup 

nieruchomości czy też o zarządzanie naszymi oszczędnościami emerytalnymi.

Dane z badania PISA z roku 2015 wskazują, że uczniowie posiadający wy-

soki poziom wiedzy w zakresie finansów, są nieporównywalnie bardziej nakie-

rowani na oszczędzanie, niż osoby o znacznie ograniczonych umiejętnościach. 

Zamierzają skończyć studia i poszukują pracy w zawodach, w których są wy-

magane wysokie kwalifikacje [Launch of PISA 2015].

Odpowiednia wiedza, umiejętności i postawy finansowe, mają znaczący 

wpływ na kształtowanie życia jednostek i społeczeństw. Łączy się je z po-

dejmowaniem właściwych decyzji związanych z oszczędzaniem, projekto-

waniem wydatków, gromadzeniem funduszy emerytalnych, analizą ryzyka 

kredytowego, nieprzesadnym zadłużaniem oraz uczestnictwem w wymianie 

giełdowej i dokonywaniem właściwych wyborów konsumenckich [PISA 2015]. 
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Ostatecznym zaś celem omawianego zakresu edukacji jest kształtowanie 

godności finansowej obywatela. Bywa ona utożsamiana z poczuciem szczę-

ścia, życiem na poziomie nie niższym, niż grupa, do której się porównuje oraz 

zdolnością do reprodukcji rozszerzonej na podstawie dochodów z pracy. Cykl 

życia człowieka, a także uwarunkowania, w jakich działa (czy jest to planowa-

nie dużych wydatków, czy zarządzanie ryzykiem finansowym gospodarstwa), 

ma wpływ na zmianę godności finansowej. Celem takiej edukacji powinno być 

nauczenie odpowiedzialnych nawyków, do których należą (wg grupy ankieto-

wanych w wieku 20–50 lat): 

 · planowanie wydatków – 65%,

 · niewydawanie więcej niż się zarabia – 55%,

 · zarabianie pieniędzy na utrzymanie rodziny – 48%,

 · spłacanie zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) – 47%,

 · ubezpieczenia, zabezpieczenie finansowe na wypadek ciężkiego zachoro-

wania, wypadku lub śmierci – 32%,

 · zabezpieczenie finansowe emerytury – 24%,

 · edukacja dzieci – 23%,

 · pomoc finansowa dla rodziców – 19%,

 · dyskusja z dziećmi o finansach – 19%.

Edukacja finansowa ma wpływ na zachowanie godności człowieka w zło-

żonym i wciąż rozwijającym się świecie finansów. Zakłada ona, że:

 · każdy człowiek ma prawo do godnego życia,

 · godne życie to osiągnięcie pełni swojego potencjału (poczucie bezpie-

czeństwa),

 · godność to prawo do wolności w podejmowaniu decyzji życiowych oraz 

akceptacja innych korzystających z tego prawa,

 · godność powinna motywować wszelkie działania. 

W sferze finansowej na godność człowieka składają się (według Amery-

kańskiego Biura Ochrony Konsumentów): 

 ·  kontrola nad operacjami finansowymi przeprowadzanymi codziennie 

i z miesiąca na miesiąc,
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 · zdolność do osiągnięcia złożonych celów finansowych,

 · zdolność do akceptacji szoków finansowych,

 · swoboda finansowa pozwalająca na wybory zapewniające dostatek.

Człowiek, aby zachować godność finansową, powinien mieć maksymalną 

kontrolę nad swoimi pieniędzmi [Solarz, Klepacki, Waliszewski i in. 2018, ss. 

117–120]. Brak odpowiedniej edukacji finansowej skutkuje wieloma negatyw-

nymi następstwami w sferze mikro- i makroekonomicznej (rysunek 3).

Rysunek 3. Następstwa braku kompetencji i edukacji finansowej

Źródło: [Solarz, Klepacki, Waliszewski i in. 2018, s. 182].

Nieodpowiedni poziom kompetencji finansowych prowadzi najczęściej do 

złych wyborów usług i produktów. Błędy w zarządzaniu ryzykiem finansowym 

skutkują zadłużeniem gospodarstw domowych, utratą płynności finansowej 

i upadłością konsumencką, a konsekwencją ograniczonej wiedzy finansowej 

jest wykluczenie finansowe oraz społeczne [Solarz, Klepacki, Waliszewski i in. 

2018, s. 117]. Na rysunku 4 przedstawiono jego główne przyczyny i rodzaje.
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Rysunek 4. Przyczyny i rodzaje wykluczenia finansowego 
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kredytowe

Wykluczenie 
emerytalne 

Źródło: [Bandurska 2012; Barcuch 2012].

Jak pokazują wyniki badań Komisji Europejskiej, za najważniejszą przy-

czynę wykluczenia finansowego uważa się lukę technologiczną, która jest 

spowodowana zmianami demograficznymi. Do wykluczenia dochodzi przez 

wprowadzenie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych/finan-

sowych. Problem ten dotyczy osób starszych, gdyż nie nadążają one za no-

winkami technologicznymi lub ludzi, którzy nie interesują się cyfryzacją.

Mówiąc o wykluczeniu społecznym, zazwyczaj mamy na myśli zmiany na 

rynku pracy, które mogą być przyczyną braku stabilności dochodów, a także 

ich nierówności w społeczeństwie oraz ograniczenia dostępu do usług finan-

sowych, szczególnie wśród ludzi o niższych dochodach. Liberalizacja rynku 

finansowego to skupienie się instytucji bankowych na segmentach rynku 

o większym znaczeniu dla banków, brak pomocy dla osób najniżej uposażo-

nych [Penczar 2014]. 

W przypadku czynników podażowych jako najważniejsze przyczyny wy-

kluczenia finansowego podaje się wprowadzone przez banki procedury oce-
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ny ryzyka kredytowego, które wykluczają część obywateli o niższej zdolności 

kredytowej z możliwości funkcjonowania na rynku finansowym. Kolejnym 

czynnikiem jest polityka marketingowa banków, która nie zawsze jest zrozu-

miała dla konsumentów. Często za przyczynę wykluczenia podaje się również 

ograniczenia spowodowane lokalizacją oddziałów bankowych, które znajdują 

się poza zasięgiem klientów [Penczar 2014].

Ponadto do najczęściej występujących przyczyn wykluczenia finansowego 

zaliczamy również:

 · niedostatki w poziomie wykształcenia,

 · bezrobocie lub brak zatrudnienia na stałe,

 · życie w małych miejscowościach, 

 · poziom dochodów – bardzo niski,

 · osiągnięcie wieku emerytalnego,

 · samotne wychowywanie dzieci,

 · samowykluczenie [Iwanicz-Drozdowska  2010].

Wykluczeni finansowo to około jedna piąta populacji dorosłych miesz-

kańców funkcjonujących w gospodarkach rynkowych świata. Przyczyną tego 

stanu jest utrata zaufania do instytucji publicznych, analfabetyzm cyfrowy, 

a także brak zainteresowania samoobsługą. Według badań dotyczących przy-

czyn świadomego wykluczenia, aż 72% uczestników uważa, że konto bankowe 

nie przynosi żadnych korzyści, i nie ma znaczenia, czy się je posiada. Za przy-

czynę wykluczenia należy uznać także niski poziom dochodów (65%). Wielu 

obywateli jest zdania, że banki chcą się wzbogacić ich kosztem, a problemem 

jest też ujawnienie dochodów lub wydatków przed małżonkiem w momencie 

otwarcia wspólnego konta [Solarz, Klepacki, Waliszewski i.in. 2018 s. 183]. Rów-

nież koszty i małe zyski na rachunkach bankowych nie sprzyjają ich zakłada-

niu. Wielu wykluczonych uważa, że posiadając konto i kartę płatniczą, może 

mieć problemy z kontrolą finansów. Występuje też duży lęk przed wykony-

waniem transakcji (awaria systemu, wirtualna kradzież, oszustwa kasjerów), 

a wiele osób nie posiada podstawowej wiedzy o obrocie bezgotówkowym 

[Maison 2010].
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Wykluczeniu finansowemu można przeciwdziałać prowadząc odpowied-

nią edukację. Jednak działania nakierowane na poprawę wiedzy zarówno 

wykluczonych, jak i pozostałych obywateli, napotykają wiele ograniczeń. 

Nowa podstawa programowa wprowadzona w 2017 roku przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, nie zawiera elementów edukacji finansowej. W związku 

z tym dzieci i młodzież nie będą w szkole zdobywały umiejętności zarzą-

dzania swoimi pieniędzmi lub domowym budżetem, nie dowiedzą się, jak 

oszczędzać. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji finansowej do progra-

mów szkolnych przełamałoby ograniczenia zasięgu edukacji, przynajmniej 

wśród młodego pokolenia.

W Polsce do roku 2019 nie istniała instytucja lub urząd państwowy, któ-

ry stworzyłby narodowy program edukacji finansowej, koordynował go oraz 

sprawdzał jego realizację. Rozproszenie inicjatyw edukacyjnych prowadzi do 

sytuacji, że istnieje wiele miejsc, gdzie nie jest ona prowadzona. 

Najtrudniej dotrzeć do osób starszych, zamieszkałych poza dużymi aglo-

meracjami miejskimi. Takie osoby zdobywają głównie wiedzę ze środków ma-

sowego przekazu, gdzie instruowani są, jak się nie dać oszukać. W dużych mia-

stach seniorzy mają dostęp do uniwersytetów trzeciego wieku oraz licznych 

inicjatyw lokalnych podejmowanych przez samorządy oraz instytucje, które 

w swoich statutach mają zapisane prowadzenie działalności edukacyjnej. Nie-

stety, brak oficjalnego rejestru takich jednostek uniemożliwia sprawdzenie, ile 

ich istnieje oraz jak je odszukać na danym terenie [Kapla 2017]. 

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów 

na tym rynku [Dz. U. z 2018 r., poz. 2243) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2019 

r. Fundusz Edukacji Finansowej, który ma realizować działania edukacyjne. 

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że do zadań Funduszu będzie nale-

żało zwiększenie świadomości finansowej Polaków. Założono, że dla osiągnię-

cia tego celu zostanie opracowana strategia edukacji finansowej. Fundusz ma 

służyć organizowaniu kampanii mających na celu przekazywanie obywatelom 

informacji z tego zakresu, współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 



310

Justyna Przepiórkowska

aby wypracować właściwą realizację danego obszaru edukacji. Jednocześnie 

projektodawca zakłada, że w dłuższej perspektywie działalność Funduszu 

zaktywizuje Polaków do podejmowania decyzji inwestycyjnych ze względu 

na zwiększenie wiedzy o rynkach finansowych i poczucie bezpieczeństwa. 

Ustawa wskazuje źródła zasilania funduszu, w szczególności kary nakładane 

przez KNF, Prezesa UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz KNA [Projekt ustawy 

o zmianie niektórych ustaw… 2018, ss. 39–40].

Ustawa powierza Radzie Edukacji Finansowej nadzór nad działalnością 

funduszu, gospodarowaniem środkami oraz wyznacza kierunki jego działa-

nia. Przedstawiciele instytucji państwowych, związanych z bezpieczeństwem 

i rozwojem rynku finansowego oraz edukacją, zostaną wybrani na członków 

Rady [Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw… 2018, ss.39–40].

Pierwsi członkowie Rady odebrali swoje nominacje 17 marca 2019 r. Wrę-

czając nominacje, minister Teresa Czerwińska powiedziała: „(…) edukacja fi-

nansowa jest również tym, czego na co dzień nam trzeba”.

Podsumowanie 

Badania prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

pozwalają stwierdzić, że wiedza finansowa wśród polskich piętnastolatków 

jest niska i znajduje się poniżej średniej państw członkowskich OECD. Nie-

stety, znacznie gorsze wyniki w badaniu osiągnęły osoby dorosłe (18–79 lat) 

umieszczając Polskę na najniższej pozycji wśród badanych krajów. 

Wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów prowadzą do popra-

wy dobrobytu jednostek oraz społeczeństw, zaś jej niski poziom do wyklu-

czenia finansowego obywateli, braku godności finansowej, a także poczucia 

szczęścia. Zaniechanie podejmowania inicjatyw w tym zakresie doprowadzi 

do sytuacji, że koszty przywrócenia wykluczonych do społeczeństwa będą 

wyższe niż prowadzenie edukacji finansowej. 

Należy mieć nadzieję, że sytuację zmieni Fundusz Edukacji Finansowej oraz 

zarządzająca nim Rada, podejmując konkretne działania na rzecz edukacji fi-
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nansowej Polaków, do których zostały powołane. Tylko stworzenie i wdroże-

nie odpowiednich programów edukacyjnych (zwłaszcza w szkołach średnich), 

pozwoli na stały rozwój kompetencji finansowych. Do tego czasu realizowane 

działania nie są w pełni efektywne, ponieważ mają charakter incydentalny. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby powiązanie działań prowadzonych przez wła-

dze publiczne z pozarządowymi. Pozwoliłoby to na objęcie programem edu-

kacji wszystkich obywateli na różnych etapach życia. Wsparcie merytoryczne 

mogą stanowić programy edukacyjne przyjęte przez OECD. 

Nauka stymuluje osiąganie odpowiednich kompetencji finansowych, a tak-

że poziomu świadomości. Wiedza finansowa jest niezbędna do właściwego 

zarządzania oszczędnościami. Pomaga inwestować, co sprzyja stabilności fi-

nansowej gospodarstw domowych, rozwija świadomość społeczeństwa, chęć 

realizacji marzeń, dążenia do dobrobytu, wykształcenia i poszukiwania lepszej 

pracy. Sprzyja podnoszeniu poziomu zadowolenia społeczeństwa. 
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Zarządzanie

Globalne dobro publiczne 
a przyszłość ludzkości

Wstęp

Zmiany w gospodarce światowej w ostatnich kilku dekadach XX w. powołały 

do życia nowy typ dóbr, które przyjęły nazwę globalnych dóbr publicznych. Co-

raz częściej mówi się o nich z perspektywy dziedziny, jaką jest nauka o polity-

ce publicznej, czerpiąca z dyscyplin ekonomicznych i politologicznych. Na pro-

blematykę dóbr publicznych istotnie wpłynęła przede wszystkim globalizacja. 

Globalne dobra publiczne to te, które możemy wykorzystywać bez wzglę-

du na granice państw, generacje czy społeczności. Takim dobrem powszech-

nie dostępnym w społeczeństwie stał się obecnie Internet. 

Praca została podzielona na kilka części, zwrócono uwagę na to, czym są 

dobra publiczne, jakie mają znaczenie i cele. Postawiono hipotezę, że Internet 

w formie globalnego dobra publicznego będzie stanowił przyszłość ludzkości. 

W pracy wykorzystane zostały głównie obserwacyjne metody badawcze, na 

podstawie informacji uzyskanych od użytkowników Internetu.
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Internet - wprowadzenie

Obecnie większość ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez dostępu do 

Internetu. Brak sieci utrudnia komunikację międzyludzką, gdyż umożliwia on 

nieograniczony dostęp do informacji, stwarza nowe możliwości i drogi rozwo-

ju gospodarczego, pełni funkcje edukacyjne i rozrywkowe. 

Po II wojnie światowej, pojawił się pomysł stworzenia kanału szybkiego 

przykazywania wiadomości. Historia rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. 

W 1960 roku J. Licklider opisał projekt globalnej sieci komputerów połączo-

nych ze sobą zdalnie. W 1962 roku Paul Braun opracował koncepcję stworzenia 

transmisji danych między komputerami na odległość. Trudno jest jednoznacz-

nie wskazać twórcę Internetu, ponieważ w kolejnych latach koncepcje te regu-

larnie ulegały zmianie i znajdowano nowe sposoby zdalnej wymiany informacji.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych, znacząco wpłynął na poli-

tykę i współczesne społeczeństwa. Rosnąca w ostatnich latach liczba użyt-

kowników skutkuje dynamicznymi przemianami, zmierzającymi w kierunku 

tworzenia cywilizacji, w których przetwarzanie i transmisja danych stają się 

fundamentem produktywności. Tego typu społeczeństwa tzw. „sieciowe”, 

wyłoniły się w drugiej połowie XX w., ze względu na rozbudowaną infrastruk-

turę teleinformatyczną. Z danych statystycznych GUS wynika, iż w 2018 roku, 

aż 74,8% osób korzystało z Internetu przynajmniej raz w tygodniu. Zatem 

w porównaniu do 2017 r., nastąpił wzrost o 2,1%. Rośnie również liczba gospo-

darstw domowych posiadających komputer, w 2018 roku było to aż 82,7%. 

Dostęp do sieci deklaruje 95,6% firm. 

Dobra publiczne

Charakteryzują się tym, że nie ma możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz 

jednocześnie nie są konkurencyjne. Pierwszy warunek oznacza, że dostawca 

dobra nie może legalnie zapobiec używaniu go przez innych, drugi zaś, że jego 

konsumpcja przez jedną osobę nie pozbawia innych osób możliwości korzysta-
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nia z niego, a wobec tego istnieje możliwość użytkowania go przez wiele osób 

jednocześnie, bez żadnych konsekwencji. Zatem dobra publiczne są to ogól-

nodostępne produkty, oferowane konsumentom bezpłatnie. Może z nich ko-

rzystać każdy człowiek bez ograniczeń. Należy do nich np. obrona narodowa. 

Dobra publiczne, inaczej ujmowane jako dobra wspólne, łatwo eksplikować na 

przykładzie usług administracji publicznej. Policja czy też straż pożarna, nieza-

leżnie od statusu społecznego i majątku obywatela, mogą być wykorzystywa-

ne przez każdego, kto jej potrzebuje, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Dobra publiczne niosą korzyści dla wszystkich, niezależnie od tego, czy 

ktoś za nie płaci czy też nie. Nie mogą one być skomercjalizowane, to znaczy, 

że żadne przedsiębiorstwo prywatne nie może podjąć się ich produkcji czy 

sprzedaży. Konsument i tak by go nie zakupił, ponieważ opłata nie warunkuje 

konsumpcji. Tylko państwo jest odpowiedzialne za jego dostępność i musi za-

bezpieczyć środki na pokrycie kosztów związanych z ich wytworzeniem. Do 

dóbr publicznych można zaliczyć: obronę narodową, ochronę zdrowia, oświa-

tę, oświetlenie ulic, usługi policji, straży pożarnej, znaki drogowe, ochronę śro-

dowiska, media, telewizję i radio, klimat, etc. Wydatki rządowe i podatki to je-

den z podstawowych sposobów zapewnienia obywatelom dóbr publicznych. 

Globalne dobra publiczne

Są specyficznym rodzajem krajowych dóbr publicznych, które poprzez globa-

lizację uległy całkowitemu umiędzynarodowieniu, zachowując przy tym pod-

stawowe cechy dobra publicznego tj. niewykluczalność i nierywalizacyjność. 

Nie znaczy to jednak, że zadania czy funkcje tych dóbr, będą we wszystkich 

państwach jednakowe. Różnice wynikają z kilku zmiennych. Jest nią wielkość 

państwa, populacja, zarówno pod względem jej wielkości, struktury wiekowej, 

jak i charakteru kapitału społecznego, poziomu ekonomicznego mierzonego 

miarą PKB i jego wielkością na mieszkańca, jak i strukturą produkcji, a także za-

trudnienia. Wymienić również należy organizację społeczną, mobilność, kre-

atywność, wielkość i podaż dóbr publicznych, które będą w znaczącym stop-
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niu zależne od dominującego systemu kulturowego. Globalne dobro publiczne 

oprócz cech, musi również spełnić jeszcze dwa inne kryteria. Pierwszym z nich 

jest międzynarodowy charakter, a drugim fakt, że ich konsumowanie przez 

społeczność, nie może wykluczać innej wspólnoty. Musi zatem być dostęp-

ne jednocześnie dla wszystkich ludzi na świecie. Mają one również charakter 

międzypokoleniowy, czyli przechodzą z pokolenia na pokolenie i charaktery-

zują się dużą mobilnością. 

W węższym rozumieniu do dóbr międzynarodowych zaliczamy: globalne 

środowisko, bezpieczeństwo międzynarodowe, wiedzę, międzynarodową sta-

bilizację ekonomiczną. Szersze ujęcie obejmuje: klimat, wolność obywatelską, 

prawa jednostki, wolność gospodarczą, ochronę własności.

Wg M. Carbone dobra publiczne sklasyfikować można w następujący sposób: 

warstwa ozonowa, klimat Ziemi, wiedza, Internet, normy uniwersalne, prawo 

i sprawiedliwość, pokój, stabilność finansowa, trwałość ekonomiczna, zdrowie. 

Prawdziwym globalnym dobrem publicznym jest wiedza i informacja, któ-

re są generowane przez systemy edukacji.

Cele globalnych dóbr publicznych

W zglobalizowanym świecie połączenia jednokierunkowe między bogatymi 

i biednymi krajami na zasadzie dobroczyńca – obdarowany, zastąpione zo-

stały złożonymi zależnościami. To wielokierunkowe oddziaływanie wiąże się 

z istnieniem globalnych zagrożeń, takich jak: terroryzm, zanieczyszczenie 

środowiska, choroby zakaźne, wyczerpywanie surowców naturalnych, zanik 

mniejszości kulturowych, głód, a także konflikty zbrojne. Wiele dóbr publicz-

nych, których jednym z celów jest przeciwdziałanie wymienionym zagroże-

niom, wytwarzanych jest na poziomie lokalnym lub krajowym, jednak duża 

ich część musi mieć charakter globalny. Według J. Kleera, funkcją globalnych 

dóbr publicznych jest łagodzenie sprzeczności między państwem narodowym 

a globalizującym się rynkiem światowym. Korzyści, jakie czerpią ludzie z glo-

balnych dóbr publicznych, wykraczają poza granice państwa, pokolenia czy 
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inne, dzielące poszczególny grupy. Ich konsumpcja polega na tym, że państwo 

z nich korzystające, w żadnym stopniu nie przyczynia się do ich wytworzenia. 

W związku z brakiem możliwości finansowania globalnych dóbr publicznych, 

pomoc w ich wytwarzaniu uznana została za kluczowy czynnik umożliwiający 

osiągnięcie wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych tzw. 

celów milenijnych. Zalicza się do nich: 

 · wyeliminowanie głodu i ubóstwa,

 · wprowadzenie powszechnego szkolnictwa podstawowego,

 · promowanie równouprawnienia,

 · zmniejszenie poziomu śmiertelności wśród dzieci,

 · poprawę warunków macierzyństwa,

 · poprawę systemu obrony narodowej

 · zwalczanie HIV/AIDS, malarii oraz innych chorób zakaźnych,

 · zapewnienie trwałości środowiska naturalnego,

 · budowanie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju.

Spośród ważniejszych dla społeczności narodowej globalnych dóbr pu-

blicznych, można wyróżnić:

 · ludzką godność dla wszystkich ludzi, w tym powszechny dostęp do pod-

stawowej edukacji i opieki zdrowotnej,

 · poszanowanie suwerenności narodowej,

 · globalne zdrowie publiczne, w szczególności kontrola chorób zakaźnych,

 · globalne bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna wolna od przemocy i prze-

stępczości,

 · pokój na świecie, 

 · systemy komunikacji i transportu ujednolicone ponad granicami,

 · skoordynowane zarządzanie globalnymi naturalnymi dobrami wspólnymi.

Dla zapewnienia dób publicznych często niezbędne są zachowanie kolek-

tywne, czyli podejmowanie działań wspólnych. Przykładem może być walka 

z zanieczyszczeniem powietrza dymem tytoniowym i w tym celu wymuszane 

jest zachowanie kolektywne. W aspekcie globalnym możliwości takich działań 

są bardzo skomplikowane. Stany Zjednoczone, nie zgodziły się na zmniejsze-



320

Magdalena Stępień

nia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli wyłamały się z tworzenia glo-

balnego, wspólnego dobra niezbędnego dla wspólnej egzystencji społecznej. 

Pojawić się może brak zainteresowania wytwarzaniem dobra publicznego, ze 

względu na niezaspokojenie korzyści osobistych inwestorów. To samo może 

dotyczyć dóbr globalnych, jednak zamiast prywatnych interesów mamy tu do 

czynienia z interesami poszczególnych krajów. Przykładem może być Norwe-

gia lub Japonia, niezainteresowane zakazem połowu wielorybów.

Przekonanie o konieczności partycypacji w wytwarzaniu globalnych dóbr 

publicznych wynika z faktu, iż wysokie zarobki mieszkańców krajów rozwi-

niętych, wcale nie gwarantują wysokiego poziomu życia. Wraz ze wzrostem 

zamożności zmienia się jednak poziom świadomości społecznej i chęć do 

partycypacji w wytwarzaniu dóbr publicznych. Na to zjawisko nakłada się 

fakt otwarcia granic zarówno dla przepływu dóbr i kapitału, jak i osób. Ozna-

cza to większe otwarcie na współpracę ponadnarodową i w konsekwen-

cji globalizację dóbr publicznych.

Przyszłość ludzkości 

Internet, będący źródłem informacji dla każdego, jest najrozleglejszą siecią 

komputerową. Stał się najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą kontak-

tu. Wspomaga działanie przedsiębiorstw, międzynarodową wymianę dóbr 

i usług, jak i światowy przekaz informacji. Nie można jeszcze stwierdzić, że 

jest to globalne dobro publiczne, ponieważ wciąż większość użytkowników 

ponosi opłaty za użytkowanie tej technologii. Można jednak przewidywać, iż 

w przyszłości, stanie się globalnym dobrem publicznym. Obecnie w miastach 

istnieje ogólnodostępna darmowa sieć internetową. Koszyk dóbr publicznych 

dostarczanych społeczeństwu informacyjnemu, wymaga rozszerzenia o pu-

bliczny dostęp on-line. Przeszkodą w upublicznieniu dostępu on-line jest in-

frastruktura. Koszt podłączenia jest coraz mniejszy, jednak wciąż nie wynosi 

zero, a zapewnienie odpowiednich funduszy przewyższa możliwości sektora 

publicznego. Globalne dobra publiczne, oprócz posiadania typowych cech, 



Globalne dobro publiczne a przyszłość ludzkości

321

spełniać muszą dodatkowo dwa kryteria: ich oddziaływanie musi mieć cha-

rakter ponadnarodowy, a ich konsumpcja przez jedną społeczność, nie może 

ograniczać spożytkowania przez inną.

Usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu zaliczyć można do ka-

tegorii globalnych dóbr publicznych stworzonych przez człowieka. Taka for-

ma świadczenia usługi ma jeszcze jedną ważną cechę – fale radiowe nie są 

ograniczone podziałami administracyjnymi. Dodatkowo Internet jest dobrem 

powszechnie występującym we współczesnym świecie. Stąd właściwsze jest 

przyporządkowanie go do globalnych, a nie lokalnych, regionalnych czy naro-

dowych dóbr publicznych. Ponadto w tym przypadku względy geopolityczne 

nie mają znaczenia. Podziały terytorialne i fizyczne odległości są umowne, 

a internauci tworzą grupy transnarodowe.

Upubliczniony dostęp on-line nie jest jednoznaczny z upublicznieniem wir-

tualnej przestrzeni. Pierwsza kategoria dotyczy infrastrukturalnej właściwo-

ści społeczeństwa informacyjnego. Natomiast druga wiązana jest ze wspólną 

przestrzenią, na którą składają się zasoby, z których można korzystać dowol-

nie. Wirtualna przestrzeń publiczna może być tworzona ze środków publicz-

nych lub prywatnych, np. w procesie produkcji partnerskiej. Dostęp on-line 

oznacza możliwość korzystania z zasobów Internetu, również jego przestrzeni 

publicznej, jednak bez bezpośredniej ingerencji. Tworzy więc możliwość roz-

wijania zasobów Internetu oraz korzystania z już istniejących, jednocześnie 

nie ingerując w ich formę. Nie ma więc zagrożenia wynikającego z różnych 

rozwiązań prawnych, stosowanych w poszczególnych krajach. Włączenie do-

stępu on-line do koszyka dóbr publicznych jest logiczną konsekwencją rozwo-

ju przepływu informacji. Stosunkowo krótki okres przejścia od społeczeństwa 

industrialnego do informacyjnego, nie pozwala na ewolucyjne dostosowanie 

się czynników infrastrukturalnych. Stąd też konieczność wprowadzenia do-

stępu on-line do koszyka dóbr publicznych. Wynika to z przesłanek dwojakie-

go rodzaju: ekonomicznych oraz społecznych.

Zróżnicowanie dostępu do Internetu prowadzi do rozwarstwienia się spo-

łeczeństwa. Powstają regiony, w których dostęp do informacji jest wyraźnie 
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ograniczony lub wymaga dużych nakładów. Internet jako medium, charaktery-

zuje się niskimi kosztami krańcowymi dostarczania informacji. Ponadto w kra-

jach z funkcjonującym społeczeństwem informacyjnym, generowana jest 

duża część wiedzy, której transfer odbywa się za pomocą Internetu. Wspól-

notom, które nie mają zapewnionego dostępu do Internetu, grozi zjawisko, 

które można nazwać analfabetyzmem cyfrowym, czyli brakiem umiejętności 

korzystania z nowoczesnych mediów informacyjnych. W krajach o wysokim 

odsetku korzystających z nowoczesnych środków komunikacji, wykluczenie 

cyfrowe dotyczy głównie osób starszych lub o bardzo niskich dochodach. 

Podsumowując, Internet jest nośnikiem informacji. Dostęp on-line jest warun-

kiem funkcjonowania w ramach społeczeństwa informacyjnego. Zarówno Inter-

net, jak i dostęp on-line, mogą być dobrami publicznymi i to o charakterze global-

nym, a publiczny dostęp on-line, szczególnie w wymiarze globalnym, prowadzić 

będzie do wzrostu konkurencji między podmiotami gospodarczymi na arenie 

światowej, co wpłynie na zmniejszenie się zjawiska analfabetyzmu cyfrowego.

W Polsce obywatelom przysługuje korzystanie z ulgi internetowej. Pod-

czas rozliczania podatku PIT, podatnik może się ubiegać o zwrot, za poniesio-

ne koszty z tego tytułu. Można z niej korzystać wyłącznie przez dwa nastę-

pujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Podstawą do rozliczenia jest 

faktura za opłatę abonamentu. 

Ustanowienie dostępu on-line jako dobra publicznego, zależy od usta-

leń międzynarodowych. Przyjęcie ostatecznego rozwiązania dotyczące-

go charakteru Internetu zależy zatem w większym stopniu od woli polity-

ków niż ekonomistów. 

Postulat postrzegania Internetu jako globalnego dobra publicznego, po-

wstał już w 2001 roku w Karcie Praw Internetowych, stworzonych przez Stowa-

rzyszenie Komunikacji Progresowych. W jednym z punktów napisano: „Inter-

net jest globalną przestrzenią publiczną, która powinna pozostać otwarta dla 

wszystkich w sposób niedyskryminujący. Dlatego też powinien być postrzega-

ny jako światowa publiczna infrastruktura. W tym sensie widzimy w Internecie 

globalne dobro publiczne powiązane z pojęciem wspólnego dziedzictwa ludz-
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kości. Powszechny dostęp do niego jest w interesie każdego człowieka i musi 

być zapewniony w imię globalnego publicznego zobowiązania do równości”. 

Podsumowanie

Istnieje jeszcze wiele pracy przed osobami odpowiedzialnymi za organiza-

cję dóbr publicznych. Wymaga to dużych nakładów finansowych oraz cza-

su. Pomimo rosnącej popularności nowoczesnych technik cyfrowych, wciąż 

nie można uznać Internetu za globalne dobro publiczne. Postulaty zgłaszane 

przez wiele organizacji, wciąż pozostają kwestią do rozwiązania w przyszłości. 
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Zarządzanie – Finanse i Rachunkowość

Finansowanie cyklu życia 
człowieka

Wstęp

Życie człowieka na każdym etapie wygląda nieco inaczej. W dzieciństwie to 

dorośli decydują o finansach swoich dzieci, a później ludzie już sami wiedzą, 

jak będą dysponować własnymi pieniędzmi. Mając na uwadze powyższy cykl, 

etapy życia ludzkiego można podzielić na kilka faz: studia lub nauka zawodu, 

wczesny okres dorosłości, średni okres dorosłości, późny okres dorosłości, 

emerytura. Pierwszy okres obejmuje czas po ukończeniu szkoły, do momen-

tu rozpoczęcia pracy w pełnym wymiarze (19–24 lata). Kolejny to czas, kiedy 

pracujemy w pełnym wymiarze, do momentu założenia rodziny. Przyjmuje się, 

że są to lata między 25 a 33 rokiem życia. Faza średniego okresu dorosłości to 

etap, podczas którego mamy na utrzymaniu dzieci. Trwa on zwykle do czasu, 

kiedy dzieci się usamodzielnią. Faza ta przypada na okres pomiędzy 34 a 50 ro-

kiem życia człowieka. Następnie rozpoczyna się późny okres dorosłości. Trwa 

on do czasu przejścia na emeryturę. Jest to ostatnia faza, a etap ten kończy 

się wraz ze śmiercią jednostki.
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Źródła finansowania naszej egzystencji różnią się od siebie i zależą od wie-

lu czynników. Celem pracy jest przedstawienie głównych źródeł finansowania 

życia człowieka na poszczególnych etapach, a także wskazanie sytuacji, pod-

czas których owe zasoby są wydawane. Aby zrealizować niniejszy cel, przy-

jęto następującą hipotezę: na każdym etapie życia człowieka, niezbędne jest 

finansowanie. W tym celu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane staty-

styczne oraz zasoby internetowe. 

Hipoteza cyklu życia i jej ewolucja

W nauce funkcjonują teorie na temat zależności (bądź jej braku) między kon-

sumpcją a dochodami człowieka. Pierwszą przedstawił John M. Keynes [1936] 

i nosiła ona nazwę teorii dochodu absolutnego. Głosiła, że konsumpcja w stu 

procentach jest zależna od dochodu, to znaczy, że im dochód jest większy, 

tym większa jest konsumpcja i odwrotnie. 

Kolejna teoria, która pojawiła się dekadę później, mówiła coś całkowicie 

innego. Konsumpcja nie jest w żaden sposób związana z dochodem, lecz ze 

standardem życia w danym środowisku. Wydatki w tej teorii nie były zależne 

od tego, ile dany człowiek zarabiał, lecz od średniej wydatków w społeczności, 

w której żył. Była to hipoteza dochodu relatywnego [Duesenberry  1949].

Kolejny pogląd pojawił się po zaledwie ośmiu latach. Koncepcję stwo-

rzył Milton Friedman, a polegała ona na tym, że wydatki uzależnione są 

od dochodu permanentnego, tj. średniego dochodu, który dany czło-

wiek zamierza uzyskać przez całe swoje życie. Nosiła ona nazwę hipotezy 

dochodu permanentnego [1957].

W tym samym czasie nad swoją teorią pracował Franco Modigliani, który 

nazwał ją hipotezą cyklu życia. Zakładała ona, że ludzie skupiają się na utrzy-

maniu stabilnego poziomu życiowego, który nazwał standardem życiowym. 

Wyglądało to tak, że konsumpcja utrzymywała się niemal na jednakowym po-

ziomie, a zmieniał się tylko dochód. W trakcie np. studiów był niski, następnie 

rósł, osiągał szczyt i spadał.
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Takich idei było znacznie więcej, a obecnie w ekonomii nie ma jednego, 

dominującego nurtu. Każdy z wymienionych powyżej ekonomistów miał ra-

cję, dlatego też wszystkie odmienne oraz wykluczające się modele zostały 

połączone w jeden. 

Poniżej przedstawiono graficznie model cyklu życia człowieka. Jego forma 

będzie zależeć od specyfiki (poziomu życia) każdego z nas (rys. 1).

Rysunek 1. Model cyklu życia człowieka 

 
Źródło: [http://keepsimple.pl/

Studia lub nauka zawodu

Życie człowieka, uwzględniając jego finanse, dzieli się na kilka faz. Pierwszą 

jest okres studiów bądź nauki zawodu. Na wykresie widać, że wydatki na tym 

etapie są niemal cały czas na jednakowym poziomie i przewyższają uzyskiwa-

ne dochody. Oznacza to, że osoba w wieku 19–24 lata, nie jest w stanie sama 

zaspokajać swoich wydatków, i rodzi to konieczność zaciągania kredytów np. 

studenckich lub też utrzymywania jej przez rodzinę. Osoba w tym wieku nie 

ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek dochodu. Jedyne źródła to: praca 
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dorywcza, stypendia czy tzw. kieszonkowe. To niestety nie wystarcza na po-

krycie wszystkich kosztów życia, którymi zazwyczaj są: czynsz, wyżywienie, 

zakup odzieży, nauka itp. 

Z raportu „Portfel studenta” z 2017 roku wynika, że studenci w Polsce na 

swoje utrzymanie wydają coraz więcej, a mianowicie 1600 zł miesięcznie. To 

duża kwota, lecz w porównaniu do innych krajów Europy, jesteśmy prawie na 

samym końcu listy. Rekord w tej dziedzinie pobiła Szwecja. Tam student mie-

sięcznie wydaje trzy razy tyle, co student w Polsce (rys. 2).

Rysunek 2. Miesięczne wydatki studenta w poszczególnych krajach 

Źródło: [www.finanse.egospodarka.pl].  

Na sumę 1600 zł polskiego studenta, składają się: zakwaterowanie, żyw-

ność i alkohol, bilet miesięczny, wydatki związane z życiem po wykładach 

i zajęciach oraz czesne. Z badań wynika, że 59% wszystkich żaków ubiega się 

o miejsce w akademiku bądź chce wynająć pokój lub całe mieszkanie. Oko-

ło 41% z nich mieszka podczas studiów z rodzicami. Miesięczna kwota, jaką 

trzeba zapłacić za miejsce w akademiku to około 400 zł. Gdy trzeba wynająć 

mieszkanie, jest ona znacznie wyższa. Według wyliczeń, średnia kwota jaką 

polscy studenci miesięcznie przeznaczają na żywność i alkohol to 300 zł, bilet 
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miesięczny w zależności od miasta kosztuje średnio 50 zł. Wydatki w lokalach 

gastronomicznych, kinach, dyskotekach, to koszt rzędu 400–500 zł. W zależ-

ności od uczelni, na której studiuje polski student, koszt czesnego bywa różny. 

Najczęściej oscyluje on w granicach 500 zł [Raport Związku Banków Polskich ]. 

Skąd zatem na to czerpać środki?

Według Biura Informacji Kredytowej młodzi Polacy, którzy właśnie ukoń-

czyli szkoły i mają od 18–24 lat, łącznie są zadłużeni na niemal 872 mln zł 

(stan na koniec 2017 r .), co oznacza, że powstały one w czasie ich nauki [Ra-

port Związku Banków Polskich] . Najczęściej decydują się na kredyty kon-

sumpcyjne (65% podejmowanych zobowiązań), gdyż nie mają jeszcze tak 

dużej potrzeby zaciągania kredytów hipotecznych. Pozostałe z tych zadłu-

żeń to linie debetowe (17%), karty kredytowe (12%), i zaledwie 1% kredyty 

mieszkaniowe [https://gk24.pl/].

Wczesny okres dorosłości

Wczesny okres dorosłości to faza w życiu człowieka, która przypada między 

25 a 33 rokiem życia. Jak widać na rysunku 1, dochody w tych latach bardzo 

szybko rosną. Krzywa wydatków również kieruje się ku górze, aczkolwiek nie 

aż tak intensywnie, jak krzywa dochodów. Po raz pierwszy widać zjawisko 

nadwyżki dochodów nad wydatkami, którą można spożytkować na konsump-

cję bądź oszczędności. Ich intensywny skok w tym okresie spowodowany jest 

podjęciem stałej pracy, wzrostem doświadczenia oraz rozwojem osobistym, 

dzięki czemu wzrasta miesięczne wynagrodzenie. 

Źródłem dochodów mogą być zaciągnięte kredyty. Dzięki podjęciu stałej 

pracy zdobywa się zdolność kredytową, która może być spożytkowana na 

własne potrzeby. Niestety, razem z dochodami rosną wydatki i dlatego nale-

ży skupić się właśnie na nich. Z przeprowadzonych badań wynika, że w fazie 

wczesnej dorosłości 45% Polaków, deklaruje planowanie swoich wydatków. 

Aż 83% z nich twierdzi, że kalkuluje połowę z nich [https://forsal.pl ]. Wejście 

w dorosłe życie to dla nich nie lada wyzwanie. Dla większości dorosłość, koja-
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rzy się z całkowitym przejściem na własne utrzymanie oraz założeniem rodzi-

ny, więc jednym z głównych wydatków w tym okresie jest zakup bądź remont 

mieszkania lub domu. Z uzyskanych informacji wynika, że na ten cel odkłada 

tylko lub aż 28% Polaków [https://forsal.pl]. 

Następnym obciążeniem finansowym w wieku 25–33 lata jest zakup sa-

mochodu. Odkładanie pieniędzy na ten cel trwa latami. Zakup auta, to nie 

jednorazowy wydatek. Eksploatacja, koszty jego utrzymania czy ubezpie-

czenie, również mają wpływ na stan finansów. Tylko 19% Polaków w tym 

wieku deklaruje, że odkłada zarobione pieniądze na wakacje [https://forsal.

pl]. Przyjście na świat dzieci wymaga również sporego zabezpieczenia fi-

nansowego, dlatego młodzi decydując się na potomstwo, mają świadomość 

związanych z tym kosztów. 

„Pokolenie Y, (osoby w wieku lat 18–34) najczęściej zaciąga kredyty kon-

sumpcyjne. Ich długi to zaległości za rachunki telefoniczne, raty za sprzęt 

elektroniczny […] Młodzi ludzie często tracą kontrolę nad własnymi finan-

sami. Przyzwyczajeni do realizowania przez rodziców większości swoich po-

trzeb nie potrafią ocenić konsekwencji podejmowanych decyzji i efektów, 

jakie spowoduje nawet to najmniejsze opóźnienie w regulowaniu zobowiązań. 

Brak edukacji finansowej już od najmłodszych lat powoduje ograniczenie sa-

mokontroli w wydatkowaniu dochodów i zaciąganych zobowiązań. Dawniej 

to rodzice mieli kontrolę i oni zaspakajali potrzeby młodego człowieka, nato-

miast po usamodzielnieniu się staje on przed problemem braku środków na 

życie na dotychczasowym poziomie. Presja środowiska także nie ułatwia mu 

życia, stąd niezapłacone rachunki telefoniczne (2017 r. to suma 94,9 mln zł), 

zaległości z nakazem sądowym (56,8 mln zł) oraz za dokonane zakupy różne-

go sprzętu (14,5 mln zł)” [Klamut 2018, ss. 279–304]. 

Średni okres dorosłości

Wraz z upływem lat zmieniają się nasze życiowe cele, jedne są bardziej priory-

tetowe, a inne mniej. Faza średniego okresu dorosłości (40–45 lat), to ważny, 
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ale trudny ze względu na wielkość wydatków etap w życiu człowieka. Podczas 

jego trwania, głównym celem jest wychowanie dzieci oraz zadbanie o ich roz-

wój (w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest projekt „Rodzina 500 plus”, 

którego celem jest wsparcie finansowe rodzin). 

Wykres poniżej ilustruje, na co wydawane są pieniądze pochodzące z tego 

projektu (rys. 3).

Rysunek 3. Wydatki Polaków pokryte środkami z programu 500 plus

Źródło: [https://www.bankier.pl/].

Badania wykazały, że środki, które państwo przeznacza na ten cel, wydawa-

ne są na podstawowe potrzeby. W 2017 roku aż 51% rodziców zadeklarowało, 

że większość pieniędzy pożytkuje na zakup żywności i ubrań dla dzieci. Nie-

mal 45% z nich stwierdziło, iż w większej części przeznacza je na edukację 

i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Środki te finansują również takie potrzeby, jak: 

opłaty związane z edukacją, hobby, rozrywka [https://www.bankier.pl/]. Z ry-
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sunku 1 wynika, że w fazie średniego okresu dorosłości, nasze dochody przez 

cały czas nie ulegają większym zmianom. Odwrotnie jest w przypadku wy-

datków, przez pierwsze kilka lat tej fazy, rosną. Główną przyczyną są koszty 

ponoszone z tytułu wychowywania dzieci. Dopóki się nie usamodzielnią, ro-

dzice są odpowiedzialni za ich utrzymanie. 

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że aż 66% wszystkich 

Polaków wydaje miesięcznie równowartość swoich zarobków [Raport GUS]. 

Co gorsza, 13% badanych wydaje więcej niż zarabia. Środki, które przeznacza-

my na swoje podstawowe potrzeby, aż w 90% pochodzą z naszych bieżących 

dochodów. Pozostałe wydatki, które znajdują się niżej w hierarchii (tj. zakup 

elektroniki, wakacje itp.), pokrywamy zazwyczaj ze swoich oszczędności bądź 

pieniędzy uzyskanych w prezencie. Niepocieszający jest fakt, że większość 

Polaków tych oszczędności nie posiada, czego skutkiem jest zaciągnięcie ko-

lejnych kredytów [Raport GUS]. 

Wykres poniżej ukazuje strukturę przeciętnych miesięcznych wydatków 

przypadających na jedną osobę w gospodarstwie domowym (rys.4). 

Rysunek 4. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwie domowym

  

Źródło: [Raport GUS].
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Jak łatwo zauważyć, przeciętny Polak najwięcej pieniędzy wydaje na za-

kup żywności oraz napojów bezalkoholowych. Sporą część, bo aż 20% swo-

ich wydatków ogółem, musi przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych 

z użytkowaniem mieszkania czy domu. Pozostałe koszty obejmują wypo-

sażenie własnego kąta, hobby, edukację itp. 

Z danych raportu InfoDług 2017 wynika, iż znaczne problemy z płatno-

ściami mają osoby w wieku 35–44 lata [Raport InfoDług]. Co trzecia niespła-

cona złotówka z zaległości, należy do tej grupy wiekowej. To często osoby, 

które żyją ponad stan. 

Późny okres dorosłości i emerytura 

Późny okres dorosłości oraz emerytura, to dwie fazy życia człowieka, które są 

ze sobą powiązane, dlatego zostały opisane razem. Około 36% populacji, to 

osoby żyjące w tych dwóch fazach [http://keepsimple.pl]. Na wykresie cyklu 

życia człowieka u osób 50+, zarówno krzywa wydatków, jak i dochodów, ma 

tendencję spadkową. Nie jest to regułą, ponieważ istnieją też osoby, które 

w tym wieku żyją na lepszym poziomie niż funkcjonowały dotychczas. 

Głównym powodem, który wpłynął na ustabilizowanie się wydatków 

oraz ich powolny spadek była wyprowadzka dzieci z domu oraz usamo-

dzielnienie się. Środki dotychczas inwestowane w ich rozwój i edukację, te-

raz mogą trafiać na konto oszczędnościowe. Kolejną przyczyną spadkowej 

tendencji wydatków po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia jest fakt, iż 

osoby w tym wieku, znacznie rzadziej myślą o jakichkolwiek większych za-

kupach. Samochód, sprzęt RTV/AGD, to dobra, które nabyli kilka czy kilkana-

ście lat wcześniej. Obserwacje wykazują również, że rodzice w około 80%, 

wyjeżdżają na wakacje tylko dlatego, żeby zrobić przyjemność swoim dzie-

ciom, dlatego też tylko niewielka część Polaków w wieku przekraczającym 50 

lat, decyduje się na wyjazd urlopowy. 

Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący, ile i na co wydaje przeciętny Po-

lak 50+, żyjący w gospodarstwie domowym (rys. 5).
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Rysunek 5. Miesięczne wydatki w gospodarstwie domowym Polaków 50+ 

Źródło: [Raport GUS].

Z wykresu wynika, że najwięcej pieniędzy Polacy przeznaczają na jedzenie, 

bo aż około 900 zł miesięcznie. Następnie są wydatki związane z czynszem, 

rachunkami za wodę, gaz oraz prąd. Miesięczne zobowiązanie przeciętnego 

Polaka 50+, wynosi więc 586 zł. Po około 200 zł Polacy w tym wieku płacą za 

komunikację oraz lekarstwa [Raport GUS ]. 

Polak 50+ ma również dochody. Jednak ich wysokość nie na-

pawa optymizmem. Na rysunku 1 widać, że od momentu osiągnię-

cia szczytowego dochodu, do momentu przejścia na emeryturę, na-

sze dochody ulegają stopniowemu zmniejszeniu, zazwyczaj jest to ich 

dwukrotne obniżenie. Polacy w wieku przekraczającym 50 lat, osiągają tak 

niskie dochody, że do wydatków 60% badanych, dokładają się osoby trze-

cie. Przeważnie są nimi małżonkowie bądź partnerzy. Przeciętna kwota, jaką 

otrzymują od tych osób, to 350 zł miesięcznie [Raport GUS].

Wykres poniżej przedstawia główne źródła dochodów Polaków po 50 roku 

życia (rys.6).
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Rysunek 6. Źródła dochodów Polaków 50+

Źródło: [Raport GUS].

Analizując powyższy wykres, warto zwrócić uwagę, że głównym dochodem 

osób 50+ jest emerytura. Co trzeci Polak utrzymuje się z pracy zarobkowej, 

którą zapewne podjął we wcześniejszych fazach dorosłości. Około 23% popu-

lacji 50+, utrzymuje się z dochodów partnera, a 13% otrzymuje rentę. 

Z badań „Sytuacja finansowa Polaków 50+” wynika, iż co czwarte 

gospodarstwo domowe zarabia miesięcznie ponad 3 tys. zł. Tyle samo osób 

otrzymuje od 1,5 tys. do 2 tys. zł miesięcznie. Prawie 20% Polaków 50+ ma do 

swojej dyspozycji 2–3 tys. zł. Mniej niż 1,5 tys. zł musi wystarczyć 14% ludzi 

[Krajowy Rejestr Długów 2015]. 

A jak wygląda zadłużenie tej grupy Polaków? Biorąc pod uwagę wiek dłuż-

ników, z raportu InfoDług 2017 wynika, że najbardziej zadłużone są osoby 

w wieku 45–54 lata. Ich średnia wielkość zobowiązań to 33,5 tys. zł. Najwięk-

szy wpływ na wysokość tych zaległości mają kredyty hipoteczne, ponieważ 

wzrost ceny mieszkań spowodował zapotrzebowanie na wyższe kredyty. 

Wartość zaległości z ich tytułu wzrosła o 0,27 mld zł i wynosiła na koniec 

kwartału 2018 r., 23,4 mld zł. 140 tys. złotych to kwota, na jaką dłużnicy są 

przeciętnie zadłużeni z tytułu tego kredytu. 
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Zebrane informacje wykazują, że niektóre osoby pomimo swojego wieku 

oraz faktu, że są już na emeryturze, nadal nie zdążyły spłacić swoich zobo-

wiązań. Odmienna jest sytuacja tych osób, które nie muszą się martwić o to, 

że zbliża się termin zapłaty raty kredytu. Dla nich okres późnej dorosłości 

oraz emerytura to czas względnego komfortu. Zdarza się jednak, że osoby 

na emeryturze wspomagają jeszcze swoje dzieci, a często wnuki i prawnuki, 

zaciągając kredyty na ich potrzeby. Wtedy ich sytuacja finansowa jest zła. 

Seniorów można modelowo podzielić na 3 grupy: 

 · najmłodszych, aktywnych zawodowo,

 · dojrzałych, będących na emeryturze, którzy zgromadzili określone środki 

finansowe,

 · najstarszych (powyżej 70 lat), którzy mają relatywnie niskie dochody i naj-

wyższe wydatki związane z podupadającym zdrowiem.

Dla większości osób to właśnie wycofanie się z aktywności zawodowej 

symbolizuje przekroczenie tzw. progu starości. Dla niektórych to czas zasłu-

żonego odpoczynku, realizacji własnych zainteresowań, wyznaczania nowych 

celów, dla innych zaś pogorszenie warunków życia. Badania pokazują, że przy-

mus wycofania się z aktywności zawodowej, obniża poczucie dobrostanu 

w tym okresie życia [Finogenow 2011, ss. 335–347]. Około 65% Polaków ma 

obawy przed brakiem stabilności finansowej w okresie tzw. „jesieni życia”. 

Emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie są zbyt wysokie, dlate-

go też coraz więcej Polaków decyduje się na dobrowolne oszczędzanie, czyli 

tzw. III filar. Co czwarty ankietowany w grupie wiekowej 25–45 lat przyznaje, 

że nawet nie myśli o oszczędzaniu na emeryturę, ponieważ to zbyt odległy 

problem. Około 35% badanych twierdzi, że nie ma z czego odkładać na „jesień 

życia”, ponieważ całe zarobione pieniądze wydaje na bieżące potrzeby [ht-

tps://www.newsweek.pl/]. Jeśli chcemy poprawić jakość życia w tej ostatniej 

fazie, to konieczna jest dużo wcześniejsza zmiana sposobu myślenia. System 

emerytalny, który funkcjonuje w naszym kraju, zakłada konieczność dodat-

kowego oszczędzania. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 

(IKZM) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), to dwie najpopularniejsze 
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metody oszczędzania na przyszłość. Korzystanie z nich nie jest uzależnione 

od osiąganego dochodu. 

Warto również zwrócić uwagę na istniejącą sytuację demograficzną, któ-

ra jest zła. Wskaźnik obciążenia demograficznego oscyluje w granicach 24%, 

a to oznacza, że na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadają cztery 

osoby w wieku produkcyjnym. Jeszcze 10 lat temu wskaźnik ten wynosił 19%. 

Ciągły jego wzrost powinien być dla wszystkich ostrzeżeniem, skutkuje on 

bowiem brakiem rąk do pracy [https://praca.gazetaprawna.pl/]. 

Zakończenie

Każdy, zależnie od wieku, posiadanego majątku, klasy społecznej, wykorzy-

stuje inne źródła finansowania swojego utrzymania. Osoba zamożna nie ma 

potrzeby zaciągania kredytów w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Mają-

tek, który po kimś odziedziczyła bądź na który sama zapracowała, w 100% 

wystarcza na pokrycie wszystkich jej wydatków. Niestety, nie wszyscy mają 

tak dobrą sytuację, dlatego już odpowiednio wcześniej powinniśmy planować 

nasze życie na emeryturze.

Celem pracy było wskazanie głównych źródeł finansowania życia czło-

wieka oraz przedstawienie podstawowych wydatków na poszczególnych jego 

etapach. Z wywodu wynika, iż postawiona we wstępie hipoteza, mówiąca 

o tym, że na każdym etapie życia człowieka niezbędne jest odpowiednie jego 

finansowanie, potwierdziła się. 
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