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WPROWADZENIE 
 

 

 Współczesny świat, w którym żyjemy stanowi niezwykle 

wielowymiarowy system. Świat ten analizowany nie tylko z perspektywy 

finansów i bankowości w coraz większym stopniu zdaje się zwiększać 

swoją złożoność – wszystkie jego elementy i procesy, jak również 

wyzwania i problemy są ze sobą powiązane. Zaobserwować to obecnie 

można, analizując kryzys finansowy od 2007 roku, zapoczątkowany w 

Stanach Zjednoczonych, który w ciągu kolejnych lat rozprzestrzeniał się i 

ewoluował, dotykając w różnym stopniu na całym świecie zarówno sferę 

bankowości jak i finansów publicznych. 

Od kilku ostatnich lat w sektorze bankowym w Polsce możemy 

obserwować wzrost tempa zachodzących zmian, będących wynikiem 

zarówno czynników makroekonomicznych jak i mikroekonomicznych. 

Silna konkurencja oraz duży udział kapitału zagranicznego powodują, iż 

obecnie następuje w szybkim tempie duża konsolidacja tego sektora. Na 

koniec maja 2014 roku, jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 

udział 5 największych banków w Polsce wynosił 47,38% w aktywach i 

45,55% w depozytach. Wszelkie zmiany w sektorze bankowym w Polsce 

są wynikiem, m.in. funkcjonowania w warunkach niepewności 

gospodarczej oraz zmian zachowań konsumenckich, oraz oddziaływania 

na nie rozwoju technologicznego. 
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Książka pt. „Współczesne problemy bankowości i finansów z 

perspektywy młodych naukowców” jest opracowaniem, w którym dążono 

do zaprezentowania najbardziej aktualnych i istotnych zagadnień, 

dostrzeżonych przez młodych przedstawicieli świata akademickiego, a 

zarazem często młodych uczestników rynku finansowego. Praca ta jest 

złożona z trzech części, z których każda uporządkowana została w sposób 

umożliwiający analizę subdyscyplin finansów (tj. finansów publicznych, 

bankowości, finansów przedsiębiorstw) z uwzględnieniem perspektywy 

globalnej, makro, mezo i mikro. 

W pierwszej części książki skupiono się na zagadnieniach 

zogniskowanych wokół problematyki finansów publicznych, tj. 

państwowe fundusze majątkowe, instrumenty zarządzania finansami 

publicznymi. Poruszono także kwestie korespondujące z dyskutowanymi 

w przestrzeni publicznej zagadnieniami, tj. janosikowe, Regionalny 

Program Operacyjny. Część autorów zdecydowała się zabrać głos w 

debacie nt. finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Warto 

podkreślić, iż autorami pierwszej części publikacji są zarówno finansiści, 

ekonomiści jak i prawnicy, co umożliwia szeroką analizę i ocenę zjawisk 

w sferze finansów publicznych, a także niewątpliwie stanowi wartość 

dodaną. 

Natomiast w części drugiej książki poświęconej współczesnym 

problemom bankowości autorzy poruszają kwestie globalne, od przyczyn i 

skutków ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego przejawem 

był upadek Banku Lehman Brothers, poprzez rozwój bancassurance do 

nowoczesnych metod oceny ryzyka kredytowego tj. credit scoring czy 

credit rating. Ponadto podjęte są również kwestie krajowe, tj. wpływ 

polityki pieniężnej NBP na działalność kredytową banków i modele 
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wyceny wybranych instrumentów finansowych czy zjawisko celebrity 

workship syndrome w marketingu polskich banków. 

Trzecia część niniejszej publikacji poświęcona finansom 

przedsiębiorstw rozpoczyna się od analizy konkurencyjności sektora MŚP, 

który w Polsce wytwarza 67% PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 70% 

wszystkich zatrudnionych. Pomimo tego, jednym z głównych problemów 

tego sektora jest brak źródeł finansowania działalności. W pracy 

poświęcono zatem uwagę na wybrane alternatywne źródła finansowania 

działalności gospodarczej, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju 

przedsiębiorstw. Omówione zostały zarówno fundusze poręczeniowe jak i 

pożyczkowe, a także rola aniołów biznesu w tworzeniu polskich start-

upów. Ponadto autorzy zwrócili uwagę na takie zagadnienia jak 

psychologia inwestowania, lean management czy rynek ubezpieczeń 

turystycznych. 

Poszczególne rozdziały książki „Współczesne problemy 

bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców” napisało 23 

Autorów reprezentujących 5 ważnych polskich ośrodków akademickich 

(obok Szczecina są to Gdańsk, Kraków, Toruń i Warszawa). Niektóre 

rozdziały mają charakter debiutów publikacyjnych. Autorzy są młodymi 

naukowcami: doktorantami i studentami, którzy interesują się różnymi 

dziedzinami nauki i praktyki, w tym szczególnie finansami, bankowością, 

rachunkowością, ekonomią, prawem i rozwojem regionalnym. 

Znaczna część opublikowanych w ramach niniejszej książki 

rozdziałów opiera się na referatach zaprezentowanych podczas 

ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne problemy bankowości 

i finansów z perspektywy studentów, doktorantów i praktyków”. 

Konferencja ta odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego w maju 2014 roku, a głównym 
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organizatorem było Koło Naukowe „Euroeconomicus” działające przy 

Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych WZIEU US. 

Na ostateczny kształt publikacji bardzo duży wpływ miały uwagi, 

oceny i zalecenia zawarte w bardzo obszernej i wnikliwej recenzji, którą 

opracowała Pani prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik z Katedry 

Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu. Jednocześnie trzeba podkreślić, że opublikowanie 

niniejszej książki było możliwe dzięki wsparciu finansowemu 

udzielonemu przez Związek Banków Polskich, a także dzięki życzliwości 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Wojewódzkiego w 

Szczecinie. 

Należy wyrazić nadzieję, że publikacja będzie służyć pogłębieniu 

wiedzy na temat współczesnych problemów bankowości i finansów. 

Ponadto powinna być użyteczna dla teoretyków i praktyków, również 

doktorantów i studentów, zajmujących się różnymi dziedzinami nauk 

społecznych i ekonomicznych, a zwłaszcza finansami. Wiele wątków 

przedstawionych w niniejszej książce warto kontynuować w ramach 

kolejnych prac badawczych i publikacji. 

 

 

Szczecin, lipiec 2014 

 

 

Ireneusz Jaźwiński 

Marta Musiał 

Julia Wachowska 
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Jarosław Pawłowski 

 

ROZWÓJ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY DOBROBYTU 
 

Wprowadzenie 

 Wiek XX stanowił szczególny okres, w którym zachodziły 

intensywne przeobrażenia o charakterze zarówno gospodarczo-

społecznym, jak i finansowym. W efekcie dynamicznego rozwoju 

gospodarczego następował znaczący wzrost zapotrzebowania na surowce. 

Spowodowało to, że kraje bogate w zasoby naturalne zaczęły czerpać 

dodatkowe zyski z ich sprzedaży. Ze względu na dużą skalę 

realizowanych nadwyżek eksportowych z myślą o ich efektywnym i 

długoterminowym wykorzystaniu w II połowie XX wieku pierwsze 

państwa zaczęły tworzyć specyficzne fundusze inwestycyjne określane 

mianem państwowych funduszy dobrobytu. Ich celem jest inwestowanie 

wydzielonych środków państwa w przedsięwzięcia krajowe i zagraniczne, 

które zapewnią wzrost wartości posiadanych aktywów.  

Specyfika tego rodzaju podmiotów przejawia się w szczególności 

w typie własności, źródłach pochodzenia środków oraz ich wartości, a 

także w międzynarodowym zasięgu działalności i rodzajach posiadanych 

aktywów. Powoduje to, że z jednej strony mogą stanowić instrument, 

który zapewnia wysoką efektywność dużych przedsięwzięć 

inwestycyjnych, a także wsparcie procesu stabilizacji w okresach 

pogorszenia koniunktury gospodarczej. Jednak z drugiej strony istnieje 

niebezpieczeństwo, że ze względu na znaczną wartość posiadanych 

aktywów oraz ich państwową własność mogą być wykorzystane jako 

narzędzie oddziaływania strategicznego na sytuację geopolityczną świata. 

Z tego właśnie względu dotyczącego rosnącego znaczenia tego typu funduszy 

w zakresie oddziaływania na międzynarodową sytuację gospodarczej, a także w 
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związku z dynamicznym ich rozwojem temat ten wydaje się być 

interesującym naukowo. Dlatego za cel niniejszego artykułu zostało 

przyjęte przedstawienie charakterystyki, rozwoju oraz analizy obecnego 

stanu kategorii państwowych funduszy dobrobytu. Na potrzeby realizacji 

założonego celu wykorzystane zostaną następujące metody badawcze: 

opisowa, porównawcza, literatury przedmiotu.  

 

Charakterystyka państwowych funduszy dobrobytu 

 W literaturze polskiej fundusze inwestycyjne tworzone przez 

państwo z wydzielonych rezerw określane są mianem państwowych 

funduszy dobrobytu, a także państwowych funduszy majątkowych
1
, 

państwowych funduszy inwestycyjnych
2
, czy też funduszy dobrobytu 

narodowego
3
. W odróżnieniu od zróżnicowanego sposobu nazewnictwa w 

polskich publikacjach, w specjalistycznej literaturze anglojęzycznej 

zazwyczaj spotyka się określenie Sovereign Wealth Funds. Nazwę tę 

wprowadził A. Rozanov w 2005 r. w jednym ze swoich artykułów i od 

tego czasu stała się powszechnie stosowanym terminem
4
.  

Ze względu na specyficzną konstrukcję omawianych funduszy nie 

występuje jednolitość w kwestii ich definicji. Jednakże można wskazać 

kilka wspólnych cech, którymi muszą charakteryzować się fundusze 

                                                 
1
 http://www.sovereignwealthfunds.pl/ (16.05.2014). 

2
 W. Gadomski, Państwa budują fundusze inwestycyjne, (16.12.2008), 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Panstwa-buduja-fundusze-inwestycyjne-1852733.html  

(2014). 
3
 H. B. Tymiński, Jaka przyszłość kapitalizmu państwowego?, (18.10.2009), 

http://www.geopolityka.org/komentarze/228-jaka-przyszlosc-kapitalizmu-panstwowego 

(2014). 
4
 A. Rozanov, Who holds the wealth of nations?, (2005),  

http://www.scribd.com/doc/41982364/Who-Holds-the-Wealth-of-Nations (16.05.2014). 
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zaliczone do kategorii państwowych funduszy majątkowych. Wśród nich 

wymienia się, że
5
: 

a) stanowią w całości własność państwa, 

b) aktywa tych funduszy finansowane są przez środki wydzielone z 

rezerw państwowych, 

c) przedmiotem inwestycji są w szczególności aktywa zagraniczne, 

ale mogą również być krajowe, 

d)  średnio- i długoterminowy horyzont inwestycyjny.  

Jednym z kryteriów zaliczających fundusz inwestycyjny do kategorii 

SWF jest utworzenie go przez rząd ze środków finansowych 

wydzielonych z rezerw państwowych. Przy czym zarządzanie nim odbywa 

się oddzielnie i niezależnie od pozostałych środków budżetowych. 

Źródłami finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych tego typu funduszu 

mogą być
6
: 

a) nadwyżka bilansu płatniczego, 

b) rezerwy dewizowe, 

c) wpływy z prywatyzacji, 

d) nadwyżka środków budżetowych, 

e) wpływy z tytułu eksportu zasobów naturalnych. 

Istnieje wiele różnych podziałów zróżnicowanej grupy państwowych 

funduszy majątkowych w zależności od zastosowanego kryterium. 

Jednym z najczęściej prezentowanych jest klasyfikacja ze względu na 

                                                 
5
 M. T. Obroniecki, Państwowe Fundusze Majątkowe: analiza rozwiązań na świecie i 

wnioski dla Polski, praca magisterska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 10, 

http://www.sovereignwealthfunds.pl/wp-content/uploads/2012/02/Marcin-Obroniecki-_-

PFM-analiza-rozwiazan-na-swiecie-i-wnioski-dla-Polski.pdf (04.2014). 
6
 About Sovereign Wealth Funds, http://www.swfinstitute.org/what-is-a-swf/ (04.2014). 
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ogólny cel funkcjonowania funduszu. Biorąc właśnie to pod uwagę można 

wyróżnić następujące rodzaje funduszy
7
: 

a) fundusze stabilizacyjne, których celem jest ograniczenie zależności 

sytuacji gospodarczej kraju od wahań cen surowców, 

b) fundusze oszczędnościowe dla przyszłych pokoleń, powstają na 

potrzeby zamiany przychodów z ograniczonych, nieodnawialnych 

źródeł w zróżnicowany portfel aktywów umożliwiający ochronę 

przed wystąpieniem zjawiska „zarazy holenderskiej”,  

c) fundusze inwestujące rezerwy walutowe, które tworzy się w 

związku z występowaniem dużych nadwyżek finansowych w 

bilansie obrotów bieżących i skłonnością do podjęcia większego 

ryzyka w celu osiągnięcia wyższej stopy zwrotu, 

d) fundusze rozwojowe, celem ich funkcjonowania jest wspieranie 

szeroko rozumianego rozwoju kraju i regionu poprzez 

finansowanie projektów charakteryzujących się ekonomiczną i 

społeczną użytecznością, a także przedsięwzięć w sektorach 

wschodzących, 

e) fundusze emerytalne, które pełnią rolę pomocniczą w zapewnieniu 

państwu środków na wypłaty przyszłych świadczeń społecznych. 

 

Geneza powstania i ewolucja państwowych funduszy dobrobytu 

 Historia powstania funduszy zaliczanych do grupy Sovereign 

Wealth Funds sięga lat 50. XX wieku. Wówczas to w 1953 r. w Kuwejcie 

został utworzony pierwszy fundusz tego typu o nazwie Kuwait Investment 

                                                 
7
 R. Ostaszewski, Państwowe fundusze majątkowe, s. 9, 

http://www.sovereignwealthfunds.pl/wpcontent/uploads/2010/09/SovereignWealthFunds.

pdf (14.05.2014); Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda, IMF, 2008, 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf (2012), s. 5. 



15 
 

Board (obecnie funkcjonuje pod nazwą Kuwait Investment Authority)
8
. 

Kolejny został założony już trzy lata później w Kiribati i do dnia 

dzisiejszego działa pod nazwą Revenue Equalisation Reserve Fund. 

Środki finansowe, które zasiliły ten fundusz pochodziły ze sprzedaży 

wydobywanych fosforytów. Pomimo tego, że złoża wyczerpały się już 

pod koniec lat 70. to wartość zgromadzonych aktywów wynosiła w 2009 

r. około 570 mln USD, co stanowiło blisko czterokrotność wartości PKB 

tego kraju
9
. 

Następnie w okresie obejmującym lata 70. i 80. XX wieku 

powstaje kilkanaście funduszy, które są finansowane przychodami ze 

sprzedaży zasobów naturalnych, przede wszystkim ropy naftowej 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Kanada, Brunei), ale także miedzi 

(Chile) i gazu ziemnego (USA)
10

. 

Początkowo proces rozwoju państwowych funduszy 

inwestycyjnych zarówno w kontekście wartości posiadanych aktywów, jak 

również liczby istniejących podmiotów przebiegał powoli. Jednak 

systematycznie wzrastał, a począwszy od lat 90. wieku jego tempo 

znacząco przyśpieszyło. Przedstawione to zostało na wykresie 1. 

 

                                                 
8
 M. T. Obroniecki Państwowe…, op. cit.,  s. 13. 

9
 W. Gadomski, Państwa…, op. cit., (16.05.2014). 

10
 R. Ostaszewski, Państwowe…, op. cit., s. 2. 
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Wykres 1. Liczba państwowych funduszy majątkowych w latach 1950-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach 

przygotowanych przez Sovereign Wealth Fund Institute, 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/ (04.2014). 

 

Na początku lat 90. liczba istniejących funduszy wynosiła około 

20. Jednak szereg czynników przypadających na następne dziesięciolecie 

spowodował gwałtowny wzrost zainteresowania tym segmentem 

działalności i skutkował rejestracją wielu nowych funduszy. Potwierdza to 

fakt, że do 2000 r. ich liczba uległa podwojeniu i przekroczyła granicę 50 

jednostek. Natomiast obecnie w 2014 r. wyróżnia się 74 podmioty tego 

typu.  

Wśród przyczyn w głównej mierze odpowiedzialnych za 

intensyfikację tworzenia i funkcjonowania państwowych funduszy 

majątkowych należy wymienić gwałtowny wzrost cen surowców w latach 

90. XX wieku, w szczególności ropy naftowej, a także dynamicznie 

rosnący poziom rezerw walutowych. W efekcie pierwszego czynnika, 

państwa eksportujące surowce naturalne realizowały dodatkowe 

przychody, które były inwestowane w nowo tworzone fundusze. W 

związku z tym powstawały wówczas fundusze w państwach Bliskiego 

Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej, a także w Rosji. Z kolei duże 
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zasoby rezerw walutowych skłaniały do tworzenia funduszy narodowych 

państwa azjatyckie. Wzmożona aktywność oraz wysoka efektywność 

działań państwowych funduszy majątkowych spowodowała wzrost 

zainteresowania nimi. W związku ze zmianami zachodzącymi we 

współczesnej gospodarce w efekcie działania SWF, a ściślej mówiąc, 

prawdopodobnie w ramach odpowiedzi na nie, kilka państw 

niezwiązanych z wcześniej wymienionymi dwoma czynnikami również 

utworzyło fundusze tego typu. Były to m.in. Irlandia, Francja, Włochy i 

Nowa Zelandia
11

. 

 

Analiza obecnego stanu kategorii państwowych funduszy dobrobytu  

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił istotny wzrost wartości 

aktywów posiadanych przez państwowe fundusze majątkowe. Wzrost ten 

wymaga szczególnego podkreślenia ze względu na jego skalę  Pod koniec 

lat 90. XX wieku analizowana grupa funduszy dysponowała aktywami o 

wartości nieznacznie przekraczającej 1 bilion USD. Były to wartości 

kształtujące się w przedziale od 1,1 do 1,4 biliona USD. W ciągu 

następnych dziesięciu lat poziom aktywów znajdujących się w posiadaniu 

tych funduszy dynamicznie wzrastał, osiągając odpowiednio w 2010 r. 

wartość zbliżoną do 5 bln USD, a w 2014 r. już ponad 6,3 bln USD 

Oznacza to, że na przestrzeni około dziesięciu lat został odnotowany 

niemal 5-krotny wzrost ich wartości. Graficzna prezentacja danych 

dotyczących zmian majątku omawianych funduszy została 

zaprezentowana na wykresie 2. 

 

                                                 
11

 Ibidem, s. 2-3. 
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Wykres 2. Wartość aktywów państwowych funduszy majątkowych w latach 1998-

2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach 

przygotowanych przez Sovereign Wealth Fund Institute, 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/ (04.2014). 

 

Interesującym aspektem działalności analizowanych funduszy jest 

pochodzenie środków zasilających te fundusze. Kwestia ta może być 

rozpatrywana w dwojaki sposób. Z jednej strony przez pryzmat ich 

pozyskiwania, czyli źródła pochodzenia dodatkowych zysków 

wydzielonych do inwestowania w ich ramach. Z drugiej strony w 

kontekście kryterium geograficznego źródła finansowania funduszy. 

Rozpatrując zagadnienie struktury źródeł finansowania tych funduszy 

pomocnym będzie wykres 3. Na jego podstawie można wnioskować, że 

środki zasilające omawiane fundusze pochodzą przede wszystkim ze 

sprzedaży ropy naftowej oraz gazu, które stanowią łącznie około 59% 

ogólnej  wartości. Grupa obejmująca wszystkie pozostałe dochody, czyli 

m.in. ze sprzedaży innych surowców, takich jak: miedź, srebro, złoto a 

także rezerwy walutowe stanowi mniejszość i wynosi 41%.  
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Wykres 3. Struktura źródeł finansowania państwowych funduszy majątkowych 

według stanu na marzec 2014 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych przygotowanych przez Sovereign Wealth 

Fund Institute, http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (04.2014). 

 

Analizując strukturę źródeł finansowania państwowych funduszy 

dobrobytu ze względu na kryterium geograficzne pochodzenia 

angażowanych środków widoczna staje się dominacja dwóch regionów 

świata. Z jednej strony znaczącym udziałem na poziomie 35% 

charakteryzuje się Bliski Wschód, który jest reprezentowany w tym 

zakresie przez kraje eksportujące ropę naftową, w szczególności Kuwejt, 

Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z drugiej strony 

Daleki Wschód, głównie za sprawą Chin oraz Singapuru odnotowuje 

blisko 40% udział. Mniejszym udziałem na poziomie 17% charakteryzuje 

się Europa. Ten relatywnie wysoki udział w stosunku do pozostałych 

regionów świata jest przede wszystkim zasługą funduszu norweskiego – 

Government Pension Fund – Global. Pozostałe regiony świata 

charakteryzują się znacznie mniejszym znaczeniem w tym zakresie w 

stosunku do Azji. Fundusze z Ameryki i Afryki cechują się udziałami 

wynoszącymi po 3%, a fundusze wszystkich wcześniej nie 

uwzględnionych regionów stanowią około 2% całkowitej ich wartości. 

Graficznie zaprezentowane dane zostały na wykresie 4.  
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Wykres 4. Struktura geograficzna źródeł finansowania państwowych funduszy 

majątkowych według stanu na marzec 2014 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych przygotowanych przez Sovereign Wealth 

Fund Institute, http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (04.2014). 

 

 

W dalszej części zostanie zaprezentowany ranking 25 

największych funduszy typu Sovereign Wealth Funds mierzonych 

wartością posiadanych aktywów według stanu na marzec 2014 r. Ponadto 

przy każdym funduszu zostało podanych kilka charakterystyk 

umożliwiających porównanie przedstawianych funduszy. Szczegółowe 

informacje zostały zawarte w tabeli 1. Największym obecnie funduszem 

jest norweski Government Pension Fund Global, który dysponuje 

aktywami o wartości 838 mld USD. Powstał on w 1990 r. z myślą o 

zapewnieniu przyszłych świadczeń emerytalnych, a zasilany jest głównie 

środkami pochodzącymi ze sprzedaży ropy naftowej oraz gazu ziemnego. 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowana jest aktywna działalność tego 

funduszu, a wartość jego majątku systematycznie powiększa się, co 

potwierdza zmiana od 2010 r. o ponad 200 mld USD. Należy podkreślić, 

że jest to nie tylko jedyny przedstawiciel Europy, ale także kraju 
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zlokalizowanego poza Azją, w pierwszej dziesiątce analizowanego 

rankingu. 

Drugim co do wielkości jest pochodzący ze Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich Abu Dhabi Investment Authority dysponujący 

aktywami o wartości 776 mld USD. Był to jeden z pierwszych podmiotów 

tego typu na świecie bo założony już w 1974 r., a finansowany jest 

wpływami z eksportu ropy naftowej. Trzecie miejsce zajmuje utworzony 

przez Arabię Saudyjską fundusz SAMA Foreign Holdings, którego 

wartość wynosi około 675,9 mld USD. Charakterystyczne dla 

przedstawionych, trzech największych Państwowych Funduszy 

Majątkowych świata jest to, że źródłem ich finansowania są przychody ze 

sprzedaży ropy naftowej lub gazu. Dopiero na kolejnych miejscach 

uplasowały się dwa chińskie fundusze China Investment Corporation oraz 

SAFE Investment Company, których posiadane aktywa finansowane są 

przede wszystkim z rezerw dewizowych oraz nadwyżek bilansu 

płatniczego i wynoszą odpowiednio około 575,2 oraz 567,9 mld USD. Ze 

względu na intensywny rozwój gospodarczy Chin można spodziewać się 

dalszego dofinansowywania
12

 tych funduszy w najbliższych latach, a 

przez to rosnącej ich roli na tym rynku. Aktualnie w pierwszej dziesiątce 

znajdują się trzy SWF założone przez rząd Chin, poza wymienionymi 

jeszcze Hong Kong Monetarny Authority Investment Portfolio na miejscu 

7. Łącznie dysponują one aktywami o wartości blisko 1,47 biliona USD. 

W poniższym zestawieniu można wskazać jeszcze jeden chiński fundusz 

National Social Security Fund o wartości 160 mld USD, który uplasował 

się na miejscu 11. Ponadto w mediach od pewnego czasu pojawiają się 

informacje o planach utworzenia kolejnego państwowego funduszu przez 

                                                 
12

 http://www.sovereignwealthfunds.pl/2009/11/china-investment-corporation-zwroci-

sie-do-rzadu-o-kolejne-200-mld-usd-z-rezerw-walutowych/ (04.2014). 
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Chiny i zaopatrzenie go w kwotę około 300 mld USD. Miałby on 

charakteryzować się agresywną strategią działania w odróżnieniu od 

dotychczas istniejących
13

.  

Znaczenie państwowych funduszy majątkowych dla współczesnej 

sytuacji gospodarczej potwierdza również skala ich działalności. Obecnie 

10 największych funduszy dysponuje wartością majątku przekraczającą 

4,8 biliona USD, a podkreślić należy, że prowadzą one aktywną 

działalność na światowym rynku.  

Analizując zestawienie 25 największych tego typu funduszy na 

świecie można stwierdzić, że dominującym źródłem finansowania są 

środki pochodzące ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego ponieważ 

aż działalność 16 podmiotów opiera się na tego typu środkach. 

 

Tabela 1. Ranking państwowych funduszy dobrobytu według wartości aktywów na 

marzec 2014 r. 

Lp. Kraj Nazwa funduszu Aktywa  

(mld 

USD) 

Rok 

założenia 

Źródło 

finansowania 

1 Norwegia Government Pension 

Fund Globar 

838 1990 Ropa naftowa, 

gaz 

2 ZEA Abu Dhabi Investment 

Authority 

776 1976 Ropa naftowa 

3 Arabia 

Saudyjska 

SAMA Foreign 

Holdings 

675,9 - Ropa naftowa 

4 Chiny China investment 

Corporation 

575,2 2007 Zróżnicowane
14

 

5 Chiny SAFE Investment 

Company 

567,9 1997 Zróżnicowane 

6 Kuwejt Kuwait Investment 

Authoruty  

410 1953 Ropa naftowa 

7 Chiny Hong Kong Monetarny 

Authority Investment 

Portfolio 

326,7 1993 Zróżnicowane 

                                                 
13 

China To Create $300B Forex Reserves Fund To Invest in Europe and The U.S. 

[09.12.2011], http://www.econmatters.com/2011/12/china-to-create-300b-forex-

reserves.html (2014). 
14

 Zróżnicowane źródła pochodzenia środków finansowych, w większości są to rezerwy 

dewizowe, nadwyżki bilansu płatniczego. 
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8 Singapur Government of 

Singapore Investment 

Corporation 

320 1981 Zróżnicowane 

9 Singapur Temasek Holdings 173,3 1974 Zróżnicowane 

10 Katar Qatar Investment 

Authority 

170 2005 Ropa naftowa, 

gaz 

11 Chiny National Social 

Security Fund 

160,6 2000 Zróżnicowane 

12 Australia Australia Future Fund 88,7 2006 Ropa naftowa 

13 Rosja National Welfare Fund 88 2008 Ropa naftowa 

14 Rosja Reserve Fund 86,4 2008 Ropa naftowa 

15 Kazachstan Samruk-Kazyna JSC 77,5 2008 Zróżnicowane 

16 Algieria Revenue Regulation 

Fund 

77,2 2000 Ropa naftowa, 

gaz 

17 Korea 

Południowa 

Korea Investment 

Corporation 

72 2005 Zróżnicowane 

18 ZEA Investment Corporation 

of Dubai 

70 2006 Ropa naftowa 

19 Kazachstan Kazachstan National 

Fund 

68,9 2000 Ropa naftowa 

20 Libia Libyan Investment 

Authority 

66 2008 Ropa naftowa 

21 ZEA International Petroleum 

Investment Company 

65,3 1984 Ropa naftowa 

22 Iran National Development 

Fund of Iran 

58,6 2011 Ropa naftowa, 

gaz 

23 ZEA Mubadala Development 

Company 

55,5 2002 Ropa naftowa 

24 USA Alaska Permanent Fund 49,5 1976 Ropa naftowa 

25 Malezja Khazanah National  40,5 1993 Zróżnicowane 

Źródło: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (04.2014) 

 

 

Zakończenie 

 Funkcjonujące od kilkudziesięciu lat państwowe fundusze 

dobrobytu stanowią już stały element współczesnego systemu 

gospodarczego. Obserwowany w ostatnich latach ich dynamiczny rozwój, 

zarówno pod względem liczby, jak i posiadanych aktywów, wskazuje na 

ich rosnącą rolę w oddziaływaniu na międzynarodową sytuację finansową. 

Obecnie istniejące 74 fundusze dysponują aktywami o wartości 

przekraczającej już 6 bln USD, co stanowi blisko 10% światowego PKB. 

Największe z nich, tj. z pierwszej piątki zestawienia, posiadają aktywa, 

których wartość pozwala na sklasyfikowanie ich w drugiej i trzeciej 
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dziesiątce rankingu krajów według wartości PKB. W kategorii 

państwowych funduszy dobrobytu zdecydowanie dominują podmioty z 

Bliskiego Wchodu i Dalekiego Wschodu Azji, które łącznie posiadają 

aktywa o wartości przekraczającej 4,5 bln USD, co stanowi około 75% 

łącznej wartości. Wskazuje to na potencjalne możliwości oddziaływania 

takich krajów jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, 

Kuwejt, Singapur, Chiny poprzez swoje fundusze na światowe rynki 

finansowe, a w konsekwencji na sytuację gospodarczą. W tym obszarze 

szczególnie uwidaczniają się fundusze chińskie, których aktywa 

przekraczają już wartość 1,5 bln USD oraz fundusze założone w 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ich aktywa kształtują się na 

poziomie zbliżonym do 1 bln USD.  

Niewątpliwie środki, którymi obecnie dysponują państwowe 

fundusze dobrobytu umożliwiają zapewnienie efektywności dużych 

przedsięwzięć inwestycyjnych, a także przeciwdziałanie recesji 

gospodarczej. Jednocześnie jednak ze względu na wartość posiadanych 

aktywów mogą zostać wykorzystane jako narzędzia zarówno ingerencji w 

politykę poszczególnych krajów poprzez wpływanie na ich rynki 

finansowe i sytuację gospodarczą, jak również oddziaływania na sytuację 

geopolityczną świata.  

W ostatnich latach uwidacznia się tworzenie tego typu funduszy 

przez coraz więcej państw. W obliczu takiej sytuacji należałoby rozważyć 

kwestię zasadności dotyczącą powołania tego typu funduszu przez Polskę. 

Źródłami jego finansowania mogłyby być wpływy uzyskane ze sprzedaży 

surowców naturalnych takich jak: miedź, węgiel, gaz łupkowy, a także 

przychody osiągane z prywatyzacji mienia państwowego. Ponadto 

możliwe jest wykorzystanie części rezerw walutowych NBP. Wydaje się, 

że kwestia utworzenia państwowego funduszu dobrobytu przez Polskę 
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wymaga dogłębnej i racjonalnej analizy. Stanowisko to uzasadnione jest 

zmieniającą się sytuacją Polski w aspekcie finansów publicznych w 

wyniku zachodzących przemian demograficzno-ekonomicznych oraz ich 

negatywnego wpływu na system emerytalny i ubezpieczeń społecznych. 
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Streszczenie: Od lat 90. XX wieku na fali wzrostu cen surowców na światowych 

giełdach obserwowany jest intensywny rozwój państwowych funduszy 

dobrobytu zarówno pod względem ich liczby, jak i wartości posiadanych 

aktywów. Ze względu na aktualność ich tematyki oraz rosnące znaczenie dla 

międzynarodowej sytuacji gospodarczej w niniejszym artykule podjęto 

problematykę państwowych funduszy dobrobytu. Rozpoczęto od przedstawienia 

ich teoretycznej charakterystyki, następnie omówiono genezę ich powstania oraz 

rozwój. Natomiast na zakończenie dokonano analizy obecnego stanu tej kategorii 

wraz z zaprezentowaniem zestawienia 25 największych tego typu funduszy.      

 

Słowa kluczowe: surowce, fundusz inwestycyjny, państwowy fundusz 

dobrobytu  

 

DEVELOPMENT OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS 

 

Summary: Since the 90s of the twentieth century in the context of rising prices 

of commodities on world markets is observed rapid development of Sovereign 

Wealth Funds, both in terms of number and value of their assets. Due to the 

topicality of the subject and the growing importance for the international 

economic situation this paper was focused on the issue of Sovereign Wealth 

Funds. Firstly is presented their theoretical characteristics, then their origin and 

evolution. At the end is showed analysis of the current state of this category 

which includes comparison of the 25 largest funds of this type. 

 

Keywords: resource, investment fund, Sovereign Wealth Fund  



Wojciech Niemczyk 

 

WSPÓŁPŁACENIE JAKO ELEMENT MODELI 

PODZIAŁU KOSZTÓW W SYSTEMIE OCHRONY 

ZDROWIA 
 

Wprowadzenie 

Przyczyn pogarszającej się kondycji jednostek systemu ochrony 

zdrowia tak w Polsce jak i w Europie można poszukiwać w różnych 

obszarach zainteresowania nauk ekonomicznych m.in:  

 demograficznym (wydłużający się czas życia tj. life expectancy),  

 technologicznym (postęp technologiczny z jednej strony 

umożliwiający rozwój technologii ratujących życie jednakże 

z drugiej strony generujący horrendalne koszty związane 

z wdrożeniem nowych technologii, ich certyfikacją oraz ostateczną 

implementacją w procedurze medycznej),  

 fiskalnym (konieczność pokrywania z budżetu RP wykładniczo 

rosnących kosztów generowany przez polski system ochrony 

zdrowia
1
),  

 instytucjonalnym (liczne ekspertyzy i raporty międzynarodowych 

instytucji konsultujących zmiany instytucjonalne na terenie UE 

uwypuklają konieczność wprowadzenia elementów konkurencji do 

polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Dla kondycji polskiego sektora ochrony zdrowia w jego finansowym 

wymiarze niebagatelne znaczenie ma zagadnienie twardości ograniczenia 

                                                 
1
 Bieżące wydatki publiczne (NFZ) na ochronę zdrowia wzrosły w spektrum czasowym 

2003-2011 z poziomu 22 mld PLN do 69,2 mld PLN co stanowiło 4,5% PKB. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_narodowy_rachunek_zdrowia_2011.pdf 

(15.04.2014). 
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budżetowego napotykanego przez świadczeniodawców jako że 

utwardzanie ograniczenia budżetowego przekłada się na ograniczenie 

dostępności świadczeń, co ma bezpośrednie wymiar zdrowotny i 

polityczny zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządowym. Jeśli 

ograniczenie budżetowe będzie absolutnie twarde, to oznacza, że żadne 

nadwykonanie nie zostanie zapłacone, a to prowadzi do nie akceptowania 

„nadwyżkowych“ pacjentów. Miękkie ograniczenie budżetowe jednak 

również nie jest pozbawione wad, jako że zwalnia z jakiejkolwiek 

dyscypliny finansowej i prowadzi do marnotrawstwa środków 

finansowych.  

Celem implementacji współpłacenia jako jednego z elementów modeli 

podziału kosztów, które stanowi kluczowy przedmiot rozważań w 

poniższego artykułu, jest redukcja nieefektywności alokacyjnej środków 

oraz wprowadzenie do relacji pacjent-świadczeniodawca znamion 

zachowań specyficznych dla wolnorynkowych systemów ekonomicznych 

takich jak płacenie za wyniki (fee-for-service lub value-based-

purchasing), poprawa konkurencyjności wśród świadczeniodawców 

prowadząca z reguły do poprawy jakości przy ograniczeniu ponoszonych 

przez pacjenta kosztów czy chociażby ograniczanie nadmiernej 

konsumpcji usług medycznych, będącej wszakże jedną z przyczyn kolejek 

w polskim systemie zdrowotnym, za pomocą współpłacenia za usługi.  

Zdaniem wielu znamienitych badaczy materii ekonomiki polskiego 

systemu ochrony zdrowia m.in. prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej
2
, 

jednymi z najważniejszych uwarunkowań decydujących zarówno o 

efektywności ekonomicznej, jak i skuteczności klinicznej funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia są elementy związane z finansowaniem. 

                                                 
2
 http://wartowiedziec.org/attachments/article/8697/Ekspertyza_E.Nojszewska_SGH.pdf, 

(15.04.2014). 
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Charakter, wysokość i sposób wynagradzania świadczeniodawców lub 

inaczej rekompensaty poniesionych przez nich na leczenie pacjentów 

kosztów determinuje zachowania kadry medycznej (wymiar osobowy) i 

świadczeniodawców (wymiar instytucjonalny). Nie sposób potwierdzając 

prawdziwość tych słów nie wspomnieć o dotychczas skromnym dorobku 

legislacyjnym w obszarze wdrożenia wspomnianych modeli podziału 

kosztów w Polsce co jednak, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa 

Zdrowia z 2013 roku, winno ulec zmianie. Nie sposób jednak oprzeć się 

wrażeniu, że motywem przewodnim dopracowywanego w resorcie 

zdrowia projektu ubezpieczeń suplementarnych wydają się być w 

dominującej mierze niska wydolność ekonomiczna płatnika trzeciej strony 

(NFZ) oraz konsekwencje braku systemowych reform w obszarze ochrony 

zdrowia, ubezpieczeń rolników KRUS oraz systemu emerytalno-

rentowego. 

Celem pracy jest systematyzacja stanu wiedzy nt. współpłacenia jako 

elementu modeli podziału kosztów. Partykularny wybór współpłacenia 

spośród innych metod podziału kosztów w systemie ochrony zdrowia 

wynika z trwających prac w Ministerstwie Zdrowia, m.in. nad 

ubezpieczeniami suplementarnymi, mających na celu dobór rozwiązań 

optymalizujących alokację składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

eliminację nadużyć polegających na korzystaniu z wizyt w ramach POZ 

mimo braku obiektywnych przesłanek medycznych.  

 

Charakterystyka współpłacenia jako elementu modeli podziału 

kosztów 

Podział modeli 

Modele podziału kosztów zostały opisane precyzyjnie na gruncie nauk 

ekonomicznych w literaturze międzynarodowej. Dotychczas jednak, 



30 
 

brakowało dokumentu syntetyzującego dotychczasowe dokonania badaczy 

przedmiotu w polskiej literaturze. Badacz modeli podziału kosztów prof. 

Wim Groot definiuje samą koncepcję podziału kosztów
3
 (ang. cost-

sharing) jako oficjalną umowę między pacjentem a świadczeniodawcą 

zmierzającą do ustalenia zakresu i ram finansowej partycypacji 

beneficjenta usługi medycznej w kosztach ponoszonych przez płatnika 

trzeciej strony. W koncepcji modeli podziału kosztów funkcjonują trzy 

grupy zagadnień:  

 współpłacenie, 

 ubezpieczenia suplementarne, 

 polityka ceny referencyjnej (ang. tzw. reference pricing
4
 lub extra 

billing zostanie pominięta w niniejszym artykule z uwagi na chęć 

skupienia się na rozwiązaniach dokładnie opisanych przez 

literaturę międzynarodową). 

Istota współpłacenia 

Współpłacenie jest definiowane jako mechanizm polegającym na 

konieczności uiszczania przez partykularnego pacjenta pewnej części 

kosztów konsumowanej usługi medycznej, niezależnie od jego 

partycypacji w danym systemie zabezpieczenia zdrowotnego np. statusu 

ubezpieczonego w NFZ. Istnieją  trzy podstawowe formy współpłacenia:  

 współubezpieczenie (ang. co-insurance; pacjent pokrywa ustaloną 

część kosztu usługi medycznej);  

 współopłacanie, (ang. co-payment; pacjent każdorazowo płaci 

określoną stałą kwotę  za usługę); 

 franszyza redukcyjna, (ang. deductible lub ceiling payment -

                                                 
3
 oryg. „Cost-sharing = official arrangement aimed to partially involve the user in the 

payment for public health care services“. 
4
 W USA spotykane są dwa modele ceny referencyjnej: inputs-oriented reference pricing 

oraz outputs-based reference pricing. 
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płatność graniczna; pacjent pokrywa całość kosztów, aż do 

predefiniowanej granicy, po której osiągnięciu usługa staje się (w 

danym okresie) darmowa. 

Podsumowanie obszarów w których zastosowano współpłacenie jako 

metodę optymalizacji rachunku kosztów lokalnego systemu zdrowotnego 

prezentuje tabela 1. 

W kontekście współpłacenia nie sposób nie wspomnieć o innej 

klasyfikacji która uwzględnia tzw. płatności formalne oraz nieformalne 

przyporządkowując te ostatnie do quasi-współpłacenia. Tabela 2 

prezentuje matrycę płatności formalnych oraz nieformalnych w państwach 

EOG w oparciu o najbardziej aktualne dane z 2011 r. Uwagę czytelnika 

winna zwrócić pozycja Polski sugerująca hipokryzję ustawodawcy 

deklarującego bezpłatny charakter świadczeń medycznych podczas gdy 

płatności nieformalne mają w Polsce powszechny i akceptowany charakter 

rekompensaty  za odpowiedni poziom opieki medycznej oraz ułatwiony 

dostęp do reglamentowanego w ramach publicznego finansowania 

spektrum dostępnych świadczeń medycznych. 

Zalety i wady współpłacenia 

Literatura międzynarodowa wskazuje na szereg korzyści jak również 

problemów związanych z wdrożeniem współpłacenia w ramy 

instytucjonalne lokalnych systemów zdrowotnych. Wśród zalet finansowej 

partycypacji pacjenta mówi się o: 

 napływ dodatkowych środków do system zdrowotnego, 

 ograniczeniu nadmiernej konsumpcji usług zdrowotnych, poprzez 

redukcję zjawiska moral hazard (Raport Thomsona
5
 nt. ochrony 

                                                 
5
 S. Thomson, E. Mossialos, N. Jemiai,  User charges for health services in the European 

Union: report prepared for the Directorate General for Employment and Social Affairs of 

the European Commission, Directorate General for Employment and Social Affairs of the 
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zdrowia w krajach starej UE, przytacza liczne opracowania 

wskazujące na ograniczającą rolę współpłacenia m.in. w Finlandii, 

Holandii i Szwecji. Ceteris paribus kiedy współpłacenie jest 

zmniejszane, konsumpcja usług zdrowotnych rośnie jak 

dostrzeżono
6
 w badaniu Heaneya i Riedla dot. wprowadzenia przez 

prywatnego ubezpieczyciela w stanie Connecticut opcji zerowego 

współpłacenia za pobyt w szpitalu dla niektórych grup klientów.  

 ograniczenie kolejek w bazowym systemie zabezpieczenia 

zdrowotnego. 

Spektrum problemów jest w pewien sposób powiązane z gamą 

korzyści wynikających ze współpłacenia albowiem: 

 współpłacenie komplikuje już złożony system kontroli kosztów w 

systemie zdrowotnym. 

 prócz nadwyżkowej konsumpcji, ograniczana przez konieczność 

współpłacenia jest z reguły (zwłaszcza wśród grup najuboższych 

oraz osób w podeszłym wieku) konsumpcja usług zdrowotnych, a 

to z kolei ma negatywne skutki dla kondycji zdrowotnej 

społeczeństwa jako całości. Empiria wskazuje na mniejszą liczbę 

konsumowanych usług, oraz skrócenie się czasu oczekiwania na 

usługę (mniejsze kolejki) jako dowód na słuszność tego 

stwierdzenia. Wyniki badań zarówno eksperymentów naturalnych 

oceniających skutki zmian w systemach zdrowotnych, jak również 

eksperymentu kontrolowanego tzw. Health Insurance Experiment 

przeprowadzonego w latach 1971-1982 przez zespół Rand 

                                                                                                                         
European Commission, Londyn 2003.  
6
 C. Heaney, D. Riedel, From Indemnity to Full Coverage: Changes in Hospital. 

Utilization, Blue Cross Association, Chicago 1970.  
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Corporation
7
 w USA na zlecenie USA dowodzą słuszności 

powyższych tez. W gronie krytyków
8
 wnioskowania na podstawie 

eksperymentu dominuje przekonanie że eksperyment, ze względu 

na dystans czasowy, nie odpowiada współczesnym realiom 

organizacji systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza jeśli chodzi o 

organizację strony podaży. Analizy eksperymentu jeszcze w latach 

80-tych podjęli się Keeler oraz Rolph
9
 chcąc wyestymować 

wyizolowany efekt stopy współpłacenia. Dowiedli oni, iż koszty 

leczenia osób, które musiały partycypować w kosztach, są  od 18% 

do 51% niższe niż osób, które korzystały z darmowego planu 

ubezpieczeniowego (Tab. 3). 

 

Skuteczność implementacji współpłacenia 

Faktyczny wpływ wdrożenia finansowej partycypacji pacjenta w 

kosztach leczenia na koszty generowane przez system ochrony zdrowia w 

długim okresie w rzeczywistości jest zagadnieniem złożonym i 

niejednoznacznym z kilku powodów: 

 decyzja o leczeniu jest z reguły wspólną decyzją pacjenta, 

zorientowanego na minimalizację kosztów bezpośrednich, oraz 

lekarza, chcącego maksymalizować swój przychód jako 

                                                 
7
 W latach 70. XX wieku na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych RAND Corporation 

przeprowadzono doświadczenie, w ramach którego obserwowano zachowanie blisko 

trzech tysięcy amerykańskich rodzin, należących do pięciu różnych planów 

ubezpieczenia zdrowotnego, różniących się stopniem współpłacenia (Ramka 4). Wyniki 

eksperymentu wskazywały na duże znaczenie czynnika współpłacenia: rodziny 

partycypujące w programie, w którym świadczenia były darmowe odwiedzały lekarza 

średnio raz do dwóch razy w roku częściej niż te, które musiały płacić za wizytę . W 

gronie rodzin podlegających współpłaceniu zanotowano też o 20% mniej hospitalizacji. 
8
 P. Zweifel, W. Manning, Moral Hazard and Consumer Incentives in Health Care, [w:] 

Handbook of Health Economics, Vol. 1, eds. A.J. Culyer and J.P. Newhouse, Elsevier 

Science B.V, 2000. 
9
 E.B. Keeler, J.E. Rolph, The demand for episodes of treatment in the health insurance 

experiment, Journal of Health Economics 7(4):337–367, 1998. 
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świadczeniodawcy.  

 współpłacenie najsilniej ogranicza konsumpcję tych dóbr i usług, o 

których pacjent decyduje samodzielnie tzn. wizyt u lekarza 

pierwszego kontaktu oraz leków sprzedawanych bez recepty.  

 pacjenci są skłonni substytuować między różnymi alternatywami 

usług medycznych jak również leków
10

 zmierzając do 

minimalizacji wydatków bezpośrednich oraz maksymalizacji 

efektu usługi tj. stanu zdrowia. Z reguły korzystanie z ostrych 

dyżurów jest zwolnione z opłat. Osoby nie wystarczająco zamożne 

aby pozwolić sobie na opłacenie lub współpłacenie za usługi 

lekarza pierwszego kontaktu czy lekarza specjalisty korzystały 

zatem nadmiernie z opieki ostrych dyżurów. We Francji 

wspomniany efekt dostrzegł i opisał Lang
11

 a dla Stanów 

Zjednoczonych – Simonet
12

. 

 szerokie spektrum instrumentów ochronnych mających na celu 

prewencję negatywnych efektów współpłacenia np. złagodzenie 

reżimu współpłacenia ze względu na wiek (osoby w podeszłym 

wieku oraz dzieci), stan zdrowia (osoby przewlekle chore) lub 

status na rynku pracy (ważne jest rozróżnienie osób przymusowo i 

woluntarnie bezrobotnych). Wspomniane łagodzenie skutków 

współpłacenia może polegać na np. zwolnieniu ze współpłacenia 

(całkowitym lub częściowym), ustaleniu płatności granicznej 

(ceiling payment) lub redukcji stawek współpłacenia ze względu 

                                                 
10

 Jedna z niemieckich kas chorych (Gesundheitskasse) wykluczyła w 1983 r. proste leki 

z listy refundacyjnej co spowodowało lawinowy wzrost konsumpcji droższych I lepszych 

jakościowo farmaceutyków. 
11

 T. Lang, A. Davido, B. Diakité, E. Agay, J.F. Viel,, B. Flicoteaux, Using the Hospital 

Emergency Department as a Regular Source of Care, European Journal of Epidemiology, 

Vol. 13, No. 2, 1997, s. 223–228.  
12

D. Simonet, Cost reduction strategies for emergency services: insurance role, practice 

changes and patients accountability, Health Care Anal, 17(1), 2009. 
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na zaistnienie wcześniej wspomnianych warunków spełniających. 

 

Podsumowanie  

Dziś do Narodowego Funduszu Zdrowia, monopsonicznego 

dysponenta środków publicznych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w 

polskim systemie ochrony zdrowia a zwanego również w literaturze 

„płatnikiem trzeciej strony, kontrybuujemy ok. 9 proc
13

. naszych 

wynagrodzeń. Podwyżka składki zdrowotnej o 1 pkt. proc. 

Spowodowałaby, według szacunków ekspertów ekonomiki zdrowia, 

wpływy wyższe ok. 5–6 mld zł. Polski system zdrowotny poza licznymi i 

niejednokrotnie wzmiankowanymi ułomnościami nie zostanie naprawiony 

bądź usprawniony wyłącznie dzięki wdrożeniu częściowego i 

bezpośredniego udziału pacjenta w kosztach jego funkcjonowania 

zarówno za sprawą konieczności dokonania głębszych reform np. 

aktualnego systemu kapitacyjnego wraz ze stosowanymi w nim stawkami 

kapitacyjnymi jak również konieczna jest głębsza myśl i wola polityczna 

zmian zmierzających do uczynienia polskiego systemu ochrony zdrowia 

bardziej konkurencyjnym np. poprzez umożliwienie regionalnym 

oddziałom NFZ wzajemną konkurencję i starania o pacjentów w myśl 

liberalnych koncepcji ekonomicznych. Współpłacenie jednak posiada 

szereg korzyści zarówno po stronie mikroekonomicznej (pacjenta) jak i w 

wymiarze makro (korzyści instytucjonalne). Między innymi z tego 

względu warto pochylić się nad tą niedocenianą a istotną nowością w 

kategorii metod rozwiązywania problemów finansów publicznych w 

obszarze narodowej ekonomiki zdrowia. Miejmy jednak na względzie, że 

chcąc uniknąć „potknięć”, które dotknęły obywateli i systemy 

                                                 
13

 Aktualnie 7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, natomiast 1,25% pokrywa 

ubezpieczony. 
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ekonomiczne Słowacji i Bułgarii w ostatniej dekadzie przy wdrożeniu 

współpłacenia, w Polsce takie zmiany muszą być poprzedzone 

szczegółowymi analizami przed-implementacyjnymi z uwagi na 

możliwość kolizji z istniejącymi aktami prawnymi np. Konstytucją RP, 

jak również ze względu na wrażliwą społecznie specyfikę obszaru zmian. 
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Streszczenie: Głównym celem artykułu jest systematyzacja stanu wiedzy oraz 

wniosków badań nt. zastosowania współpłacenia jako element modelu podziału 

kosztów oraz jednej z metod służących współcześnie poprawie efektywności 

funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia w oparciu o doświadczenia 

krajów Europy Zachodniej. W oparciu o dostępną bazę literaturową oraz 

aktualne raporty i analizy think-tanków autor wskaże na te z zagadnień dot. 
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współpłacenia, które zasługują na szczególne rozważenie w kontekście ich 

implementacji w ramach polskiego systemu zabezpieczenia zdrowotnego. 

 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, system ochrony zdrowia, NFZ 

 

CO-PAYMENTS AS THE ELEMENT OF COST SHARING MODEL IN 

HEALTH CARE SYSTEM  

 

Summary: The main objective of this paper is to systematize knowledge and 

chosen research results on the application of co-payments an example of cost 

sharing model and an example of method aimed at improving the efficiency of 

the national health care systems based on the experience of Western European 

countries. Based on the available scientific literature, business reports and 

analyses conducted by various think tanks author shall indicate those elements of 

co-payments concept that deserve special consideration in the context of its 

implementation in the Polish health care system. 

 

Key words: public finance, healthcare system, NFZ 
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Tabela 1. Współpłacenie za usługi medyczne w krajach EOG wg danych z 2013 r. 

 

Kraj 
Lekarz 

domowy (GP) 

Opieka 

szpitalna 

(Inpatient) 

Farmaceutyki 
Opieka 

stomatologiczna 

Austria TAK TAK TAK TAK 

Belgia TAK TAK TAK TAK 

Bułgaria TAK TAK TAK TAK 

Cypr TAK TAK TAK TAK 

Czechy TAK TAK TAK NIE 

Dania NIE NIE NIE TAK 

Estonia NIE NIE TAK TAK 

Finlandia TAK TAK TAK TAK 

Francja TAK TAK TAK TAK 

Grecja NIE NIE TAK TAK 

Hiszpania NIE NIE TAK TAK 

Holandia NIE NIE TAK TAK 

Irlandia TAK TAK TAK TAK 

Litwa NIE NIE TAK TAK 

Luksemburg TAK TAK TAK TAK 

Łotwa TAK TAK TAK TAK 

Malta TAK TAK TAK TAK 

Niemcy TAK TAK TAK TAK 

Polska NIE NIE TAK TAK 

Portugalia TAK TAK TAK TAK 

Rumunia NIE NIE TAK NIE 

Słowenia TAK TAK TAK TAK 

Słowacja NIE NIE TAK TAK 

Szwecja TAK TAK TAK TAK 

Węgry
14

 TAK NIE TAK TAK 

Wielka 

Brytania 
NIE NIE NIE TAK 

Włochy NIE NIE NIE TAK 

 

Źródło: S. Thomson, E. Mossialos, N. Jemiai, Cost sharing for health services in the 

European Union, Raport przygotowany na zlecenie European Commission Directorate 

General for Employment and Social Affairs. London School of Economics and Political 

Science, Londyn 2003.  

                                                 
14

 Dane z 2003 r. 
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Tabela 2. Matryca płatności formalnych oraz nieformalnych w państwach EOG 

(dane z 2011 r.) 

 
O
F
IC
JA
L
N
A
 I
 O
B
L
IG
A
T
O
R
Y
JN
A
 P
Ł
A
T
N
O
Ś
Ć
 Z
A
 U
S
Ł
U
G
Ę
 M

E
D
Y
C
Z
N
Ą

 

TAK 

Belgia Austria Albania 

Cypr Chorwacja Bułgaria 

Dania Czechy Litwa 

Finlandia Estonia Łotwa 

Holandia Francja 
 

Irlandia Luksemburg 
 

Islandia Włochy 
 

Niemcy 
  

Norwegia 
  

Portugalia 
  

Słowenia 
  

Szwecja 
  

NIE 

 

Dania 
 

Grecja 

Hiszpania 
 

Polska 

Malta 
 

Rosja 

Wielka Brytania - Rumunia 

  
Słowacja 

  
Turcja 

  
Ukraina 

  
Węgry 

  

NIE SPORADYCZNIE TAK 

PŁATNOŚĆ NIEFORMALNA ZA USŁUGĘ MEDYCZNĄ 

  

Źródło: Prezentacja konferencyjna prof. Wim Groot’a (Maastricht University) 

pt.“Sustainable Financing of Health Care systems” 24-25 marca 2011 r., Bukareszt. 
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Tabela 3. Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach OECD w latach 2005, 

2009, 2010 i 2011 

Kraj 
Wydatki per capita 

(USD) 
Wydatki w % PKB 

% wydatków publicznych w 

wydatkach ogółem na ochronę 

zdrowia 

  

2
0
0
5
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
5
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
5
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

Australia 

29

80 

37

34 

38

00 - 8,5 9 8,9 - 66,9 68,5 67,8 - 

Austria 

35

03 

43

45 

44

57 4546 10,4 11,2 11 10,8 75,3 76,2 75,8 76,2 

Belgia 

32

14 

38

74 

39

65 4061 10 10,6 10,5 10,5 76,1 76 75,1 75,9 

Czechy 

14

74 

20

39 

18

84 1966 6,9 8 7,4 7,5 87,3 84 83,8 84,2 

Dania 

32

43 

43

90 

44

95 - 9,8 11,5 11,1 - 84,5 85 85,1 - 

Estonia 

83

1 

13

71 

12

74 1303 5 7 6,3 5,9 76,7 75,3 78,9 79,3 

Finlandia 

25

89 

32

59 

34

37 3374 8,4 9,2 9,5 9 73,8 75,2 75,4 75,4 

Francja 

32

54 

39

62 

40

16 4118 11 11,7 11,7 11,6 77,7 77 76,9 76,8 

Grecja 

23

52 

29

77 

26

24 2361 9,7 10,2 9,5 9,1 60,1 68,4 66,8 65,1 

Hiszpania 

22

70 

30

80 

30

34 3072 8,3 9,6 9,6 9,3 70,9 74,7 74,2 73 

Irlandia 

29

38 

40

37 

37

80 3700 7,6 10 9,3 8,9 76 72,6 69,6 67 

Izrael 

18

29 

19

91 

20

81 2239 7,9 7,7 7,7 7,7 59,3 61,8 60,9 60,8 

Japonia 

24

91 

30

25 

32

13 - 8,2 9,5 9,6 - 81,6 81,5 82,1 - 

Kanada 

34

51 

43

09 

44

45 4522 9,8 11,4 11,4 11,2 70,2 70,9 70,8 70,4 

Korea 

Płd. 

12

82 

18

95 

20

86 2198 5,6 7,1 7,3 7,4 53,3 56,7 56,5   

Meksyk 

73

1 

95

7 

97

7 - 5,9 6,4 6,2 - 45 48,3 47,3 - 

Niderland

y 

38

20 

48

70 

50

28 5099 10,9 11,9 12,1 11,9 - - - - 

Niemcy 

33

63 

41

87 

43

49 4495 10,8 11,8 11,5 11,3 76,6 76,8 76,7 76,5 

Norwegia 

43

01 

53

00 

54

13 5669 9 9,7 9,4 9,3 83,5 84,6 84,7 84,9 
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Nowa 

Zelandia 

21

24 

29

84 

30

42 3182 8,4 10 10,2 10,3 79,7 83 83,2 82,7 

Polska 

85

7 

13

56 

13

95 1452 6,2 7,2 7 6,9 69,3 71,6 71,2 70,3 

Portugali

a 

22

12 

26

92 

27

67 2619 10,4 10,8 10,8 10,2 68 66,5 65,9 65 

Słowacja 

11

39 

20

63 

20

94 1915 7 9,2 9 7,9 74,4 65,7 64,5 70,9 

Słowenia 

19

61 

24

70 

23

64 2421 8,4 9,2 8,9 8,9 72,7 73,7 74 73,7 

Szwajcari

a 

40

15 

51

57 

52

99 5643 10,9 11 10,9 11 59,5 65,5 65,2 64,9 

Szwecja 

29

63 

37

03 

37

17 3925 9,1 9,9 9,5 9,5 81,2 81,5 81,5 81,6 

Turcja 

62

1 - - - 5,4 - - - 67,8 - - - 

USA 

67

35 

80

06 

82

47 8508 15,8 17,7 17,7 17,7 44,2 47,2 47,6 47,8 

Węgry 

14

34 

15

67 

16

56 1689 8,4 7,7 8 7,9 70 65,7 64,8 65 

Wielka 

Brytania 

27

62 

34

56 

34

22 3405 8,3 9,9 9,6 9,4 80,9 82,6 83,5 82,8 

Włochy 

24

73 

30

30 

30

19 3012 8,7 9,4 9,4 9,2 77,9 78,9 78,5 77,8 

Źródło: http://stats.oecd.org  (data dostępu: 07.2013)
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Małgorzata Pawlak 

 

ZWIĄZEK MIĘDZY KONDYCJĄ FINANSOWĄ 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  

A OGRANICZONYM DOSTĘPEM DO ŚWIADCZEŃ 

MEDYCZNYCH 
 

Wprowadzenie 

„Ochrona zdrowia cierpi na ultraliberalizm i stalinizm 

jednocześnie” – stwierdził pisarz Maciej Zaremba-Bielawski
1
. Dobrze 

pasuje to również do polskiej ochrony zdrowia, gdyż ograniczone nakłady 

ze strony państwa i rosnące znaczenie prywatnych usług medycznych 

można powiązać ze słynną niewidzialną ręką rynku. Z kolei 

kontraktowanie usług i wyrabianie norm w tym zakresie można skojarzyć 

z centralnym planowaniem. Publiczną ochroną zdrowia w Polsce zajmuje 

się Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), czyli państwowa jednostka 

organizacyjna, która finansuje świadczenia zdrowotne udzielane 

ubezpieczonym oraz refunduje leki. W Konstytucji zapisano, że każdy ma 

prawo do ochrony zdrowia, a uprawnionym obywatelom, niezależnie od 

ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Jednakże w latach 2009-2012 dostęp ten był ograniczony. 

Przyjęto założenie, że zewnętrznym przejawem niewłaściwego 

sposobu zarządzania NFZ jest słaba kondycja finansowa podmiotu. 

Problemem badawczym jest potencjalny związek pomiędzy kondycją 

finansową NFZ a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych. 

Aby podjąć wątek kondycji finansowej NFZ, należy najpierw wskazać, 

czym jest ona w istocie. Kondycja finansowa danego podmiotu często 

rozumiana  jest jako pojęcie tożsame z sytuacją finansową tego podmiotu. 

                                                 
1
 M. Bielawski, Co zabiło Gustava B.,. „Duży Format” 2013, nr 41. 
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Jak piszą G. Karmowska i A. Małecka, „kondycja finansowa może być 

traktowana jako rezultat zarządzania finansami podmiotu, jest ona również 

jednym z determinantów procesów zarządczych jednostki. Można zatem 

mówić o sprzężeniu zwrotnym istniejącym między kondycją finansową a 

zarządzaniem finansowym w jednostce”
2
.  Z kolei Dudycz i Wrzosek 

[2000] określają kondycję finansową przedsiębiorstwa jako ocenę stanu 

jego finansów i efektywności finansowej jego gospodarki
3
. 

Hipoteza badawcza mówi o faktycznym istnieniu związku między 

kondycją finansową a ograniczonym dostępem do świadczeń – celem 

badawczym jest przedstawienie argumentów, które potwierdzają tę 

hipotezę.  

W niniejszym artykule zostały przeanalizowane główne 

dokumenty finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), dane 

statystyczne zebrane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz 

raporty przygotowane przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). W celu 

potwierdzenia hipotezy badawczej zestawiono informacje dotyczące 

dostępności usług medycznych z danymi finansowymi, np. ze strukturą 

przychodów Funduszu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dane 

statystyczne oraz finansowe dostępne są z pewnym opóźnieniem, stąd też 

analizie podlegały lata 2009-2012. 

 

Źródła finansowania NFZ 

Równy dostęp do publicznych świadczeń medycznych z NFZ jest 

ograniczony, choć jest on konstytucyjnie zagwarantowany. Pierwszy 

powód tej sytuacji to niedostatek środków finansowych przeznaczanych 

na ten cel – przynajmniej w porównaniu do innych krajów. Ogółem Polska 

                                                 
2
 G. Karmowska, A. Małecka,  cena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE,  

„Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej” 2009, nr 76, s. 109. 
3
 Ibidem, s. 109. 
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przeznaczyła 6,9 % PKB na ochronę zdrowia w 2011 roku, co było 

jednym z najgorszych wyników w porównaniu do państw OECD
4
. 

Efektem niedostatku funduszy jest brak środków na opłacenie 

dodatkowych usług (np. niemożliwość zakupu dodatkowej aparatury czy 

zatrudnienia kolejnych pracowników). 

Źródła pochodzenia funduszy w NFZ są zróżnicowane, jednak w 

większości opierają się one o składki. W 2012 roku składka na 

ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9% podstawy wymiaru (najczęściej 

przychodu)
5
 . Każdy ubezpieczony, bez względu na wysokość składki, miał 

(i dalej ma) prawo do takich samych świadczeń. Zgodnie z ustawą
6
 do 

ubezpieczonych zaliczamy wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem 

zdrowotnym (od których przychodu odprowadza się składki) oraz 

zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny. Należą do nich dzieci i 

krewni wstępni (rodzice i dziadkowie w tym samym gospodarstwie 

domowym). Poza tym prawo do świadczeń mają inne osoby (posiadające 

obywatelstwo polskie i zamieszkujące w Polsce), w tym kobiety w okresie 

ciąży i połogu, osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby 

uprawnione o świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (czyli takie, 

które są ubezpieczone w innym kraju UE, a przebywają aktualnie na terenie 

Polski). Dodatkowo - również osoby będące posiadaczami Karty Polaka, 

osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, osoby narażone na 

zakażenie niektórymi ciężkimi chorobami, chore psychicznie lub te 

przebywające w zakładach zamkniętych (np. w więzieniach). 

Kto może być płatnikiem składek? Dla rolników i ich 

domowników jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

                                                 
4
 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 roku,  S. Nałęcz (red.), Zakład Wydawnictw 

Statystycznych, Warszawa 2013, s. 119. 
5
 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2012, 

N. Tyszka (red.), Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012, s. 5. 
6
 Ibidem, s. 10. 
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(KRUS), dla pracowników – pracodawca, dla bezrobotnych – Urząd Pracy 

(UP), dla emerytów i rencistów – zazwyczaj Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS), dla uczniów i studentów niezgłoszonych do 

ubezpieczenia z innego tytułu – szkoła lub uczelnia wyższa. W roku 2012 

największy udział w przychodach ze składek miały osoby zatrudnione 

jako pracownicy (ponad 51% ogółu), następnie – emeryci i renciści 

(płatnik: ZUS – blisko jedna czwarta), następnie – osoby prowadzące 

działalność pozarolniczą (9%)
7
. 

Jedną z przyczyn ograniczonego dostępu do świadczeń jest sama 

struktura finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych 

ze sprawozdania finansowego za rok 2012 przychody ze sprzedaży netto 

wyniosły ogółem 62 554 713 964,37 zł, przy czym przychody ze składek 

na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (puz - bez windykacji z lat ub.) 

wyniosły odpowiednio 62 553 968 902,92,  a pozostałe przychody z tytułu 

puz - 2 241 662 182,34. Wobec powyższych kwot przychody netto z 

tytułu sprzedaży towarów i materiałów oraz zmiana stanu produktów 

stanowiły marginalne kwoty
8
.  

Jak widać, system jest zależny od wpłat z ZUS i KRUS. To z kolei 

sprawia, że system jest uzależniony od struktury zatrudnienia ludności 

oraz struktury wiekowej. Jak wspomniano, dzieci i młodzież do 18. roku 

życia mają prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń. Osoby w 

wieku poprodukcyjnym, korzystające ze świadczeń rentowych i 

emerytalnych, kontrybuują do systemu, jednak przeciętne wpływy z tytułu 

ich świadczeń nie są tak wysokie, jak wynagrodzenia. Wiąże się to z 

faktem, że generalnie renty i emerytury mają niższą wysokość. Co więcej, 

                                                 
7
 Struktura przychodów NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok,  

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2013, s. 7. 
8
 Łączne sprawozdanie finansowe NFZ rok 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Warszawa 2013, s. 4. 
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właśnie te dwie grupy korzystają w znaczący sposób ze świadczeń – 

dzieci i młodzież mają prawo do większego pakietu nieodpłatnych usług 

aniżeli dorośli, z kolei osoby starsze częściej korzystają z refundowanych 

leków i usług medycznych ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 

W momencie, gdy przyrost naturalny spada, a społeczeństwo się starzeje 

(jak dzieje się w Polsce), wskazany system finansowania obniża swoją 

efektywność.  

Wątpliwości wzbudza również sytuacja osób w wieku 

produkcyjnym (prowadzących działalność pozarolniczą). W tej kwestii 

pewne wątpliwości narzuca sposób rozliczania się osób prowadzących 

własną działalność gospodarczą. Jak wynika z danych za rok 2012, 

nietypowy jest rozkład liczby tytułów i wartości składek według 

poszczególnych przedziałów dochodowych. Niemal 94% przychodów z 

tytułu składek na ubezpieczenie przypada na przedział dochodowy 

2.500,01-3.500,00 zł. Wiąże się to z faktem, że podstawa wymiaru składki 

musi być nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z 

wypłatami z zysku). Większość przedsiębiorców odprowadza tę składkę 

właśnie od tego minimum. W związku z tym osoby, których przychody 

mogłyby się najbardziej przyczynić do poprawy stanu finansów NFZ, 

płacą stosunkowo niewiele z powodu takiej konstrukcji ustawy.  

Jak wspomniano, istnieje grupa osób ubezpieczonych w ZUS, 

których składki opłacane są z budżetu państwa. Są to na przykład rodzice 

przebywający na urlopach wychowawczych, duchowni, studenci studiów 

doktoranckich i inni. W 2012 roku łączna kwota składek z tego tytułu 

przekroczyła 1,6 mld złotych, w tym niemal 34 mln na rzecz osób 

duchownych
9
. Trzykrotnie więcej wyniosła dotacja związana ze składkami 

                                                 
9
 Struktura przychodów…, op. cit., s. 18. 
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na rzecz osób bezrobotnych (bez prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia). 

Jak widać, wpływy do systemu z tego tytułu związane są również z 

aktualną stopą bezrobocia. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy prowadzi 

więc do obniżenia wpływów do NFZ, gdyż przeciętna wysokość składki 

na rzecz osób bezrobotnych jest niższa niż przeciętna wysokość składki z 

tytułu zatrudnienia. Co więcej, pewne grupy zawodowe (duchowni) są 

znaczącym obciążeniem dla systemu, co intryguje zwłaszcza w kontekście 

rozdziału państwa od religii. 

Warto zwrócić uwagę na związki pomiędzy NFZ i KRUS. Według 

Planu Finansowego na rok 2014 przychody ze wkładem z KRUS będą 

stanowić około 5% prognozowanych przychodów z ZUS
10
. Jest to więc 

stosunkowo niewielka kwota, jednak kwestia KRUS ma znaczenie dla 

kondycji finansowej NFZ i tym samym dostępności świadczeń. 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ukazuje istotne 

różnice między rangą dotychczasowych przychodów z ZUS i KRUS za 

rok 2012: przychody netto z tytułu składek ZUS wyniosły 57, 1 mld, z 

kolei z tytułu składek KRUS – 3,2 mld.  

Osoby ubezpieczone w KRUS to te, które prowadzą działalność 

rolniczą (z wyłączeniem prowadzących działy specjalne produkcji rolnej) 

oraz emeryci i renciści. Jak wspomniano, w przypadku emerytów 

podstawę wymiaru składki stanowi wysokość pobieranego świadczenia. 

Jednak w przypadku rolników składka ta była do 2011 roku opłacana w 

całości z budżetu państwa, co oznaczało, że choć osoby te mogły 

korzystać ze świadczeń w takim samym stopniu jak inni, nie 

kontrybuowały do budżetu NFZ. Od 2012 roku składka za tę grupę osób 

jest finansowana po części przez samych zainteresowanych (tylko w 

                                                 
10

 Roczny plan finansowy NFZ na rok 2014, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 

2013, s. 1. 

 



48 
 

przypadku gospodarstw o większej powierzchni). Z uwagi na to, że w 

Polsce przeważają małe i średnia gospodarstwa rolne, powyższa zasada 

nie jest korzystna dla budżetu, tym bardziej, że udział ubezpieczonych w 

KRUS w ogólnej liczbie ubezpieczonych oscyluje w granicach 10%. Nic 

więc dziwnego, że średni miesięczny koszt świadczeń na 1 

ubezpieczonego w KRUS przekracza średni miesięczny przychód z tytułu 

składek za tę osobę. Co więcej, od kilku lat udział przychodów ze składek 

spada
11

.  

Ogólne zasady płatności składek nie są jedynym problemem 

KRUS. NIK dokonała oceny skali korzystania z systemu emerytalno-

rentowego rolników przez osoby nieuprawnione. Oceniła też stopień 

wykorzystania przez KRUS informacji posiadanych przez państwowe 

jednostki. Ponadto sprawdziła, czy przestrzegane są zasady gospodarności 

przy prowadzeniu przez KRUS obsługi ubezpieczeń. Pierwsza z kwestii 

została oceniona pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
12

. 

Za to zdaniem NIK KRUS nie zasięgała niezbędnych informacji w innych 

instytucjach państwowych, aby zweryfikować prawidłowość objęcia 

ubezpieczeniem. Sami ubezpieczeni nie przestrzegali tez obowiązku 

informowania o zmianie swojej sytuacji (i zmianie ubezpieczyciela). 

Zwrócono też uwagę na konieczność obniżenia kosztów obsługi 

ubezpieczenia, które są ciągle zbyt wysokie w jednostkach terenowych 

Kasy
13
. Wszystko to pozwala zasugerować, że system nie działa 

prawidłowo. 

Z kosztami obsługi ubezpieczenia wiążą się z kolei całkowite 

koszty obsługi składek. W 2012 koszt poboru i ewidencji składek wyniósł 

                                                 
11

 Struktura przychodów…, op. cit., s. 17. 
12

 Jest to trzecia nota na czterostopniowej skali. 
13

 Informacja o wynikach kontroli: funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia 

emerytalno-rentowego. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2011, s. 8. 
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dla ZUS nieco ponad 111 mln zł, a dla KRUS – około 2,7 mln
14

. W 

przybliżeniu te koszty stanowiły więc odpowiednio 1/514 oraz 1/1068 

przychodów netto, wyraźnie więc widać, że w przypadku ZUS koszty 

obsługi składek były przeciętnie wyższe. Dlaczego? Tę kwestię należy 

poddać dalszej analizie, w końcu efekt skali w tym przypadku wcale nie 

wystąpił. Skoro zresztą NIK zwracała uwagę na niegospodarność w 

zarządzaniu KRUS, z pewnością należałoby się przyjrzeć praktykom ZUS, 

które powodują tak duży przeciętny koszt obsługi składek. Z drugiej 

strony może mieć to związek z obsługą dotacji z budżetu państwa, która, 

jak wspomniano, jest przekazywana również w formie składek do ZUS 

(np. w przypadku duchownych oraz doktorantów). 

 

Wpływ źródeł finansowania NFZ na ograniczony dostęp do świadczeń 

Zagadnienia omówione na łamach poprzedniego rozdziału 

wyjaśniają niektóre przyczyny niedostatecznego dofinansowania NFZ. W 

efekcie można zaobserwować kolejne problemy. Dotyczą one 

wyposażenia, personelu oraz ograniczonych środków na diagnostykę. 

Przyczyniają się więc do pogłębiania ograniczeń w dostępie do świadczeń. 

Kontrola NIK wykazała również istotne zaniedbania w związku z 

kontraktowaniem usług
15
, jednak jest to zagadnienie zbyt złożone, by 

mogło stanowić element niniejszej krótkiej analizy. 

Jednym z istotnych powodów ograniczenia dostępu do świadczeń 

są problemy sprzętowe i lokalowe. Wprawdzie wskaźnik liczby łóżek 

szpitalnych na 1000 ludności wyniósł 6,6 – znacznie powyżej średniej 

                                                 
14

 Łączne sprawozdanie…, op. cit., s. 18. 
15

 Informacja o wynikach kontroli: kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, J. Stawska (red.), Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w 

Krakowie, Kraków 2014, s. 8. 
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krajów OECD (4,8)
16
, Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat 

dostępności usług zwraca jednak uwagę na brak wystarczającej liczby sal 

operacyjnych, jak i niedobór sal pooperacyjnych. Ta druga sytuacja 

powoduje opóźnienia w dostępie do zabiegów, gdyż pacjent jest 

wybudzany właśnie w sali operacyjnej, tym samym nie może być ona 

wtedy używana do kolejnego zabiegu
17

.  

Z kolei na problemy ze sprzętem składa się niedostateczna ilość 

wymaganego sprzętu oraz wysoka awaryjność dostępnego wyposażenia. 

Takie problemy stwierdzono w 15% jednostek, które były kontrolowane 

przez NIK w latach 2006-2009. Dla przykładu, istotne dla diagnostyki 

schorzeń są na przykład tomografy komputerowe i aparaty do 

obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. W Polsce w 2012 roku 

liczba tomografów na 1 milion ludności wyniosła mniej niż 15 (dla 

przykładu w Austrii było to dwa razy więcej, w Australii – 3 razy więcej). 

Co do liczby badań w przeliczeniu na jeden tomograf – było to 3,7 tys., co 

w porównaniu do innych krajów europejskich stanowiło stosunkowo niski 

wynik
18

. Pozwala to stwierdzić nie tylko brak wystarczającej liczby 

sprzętu tego typu, ale także niewystarczające wykorzystanie posiadanych 

aktywów przez publiczne instytucje. 

Liczba aparatów do rezonansu magnetycznego  na 1 mln ludności 

w Polsce była jedną z najniższych w OECD – 4,8. Najwięcej badań w 

przeliczeniu na 1000 ludności wykonano w USA (102,7 w 2010 r.), w 

Polsce – 17,7. Tu również można zasugerować niewłaściwe 

wykorzystanie istniejących urządzeń, zwłaszcza, że polskie dane 

statystyczne obejmują tylko świadczenia finansowane ze środków 

                                                 
16

 Zdrowie i ochrona…, op. cit., s. 136.  
17

 Informacja o wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń zdrowotnych, L. 

Rejnus (red.), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010, s. 6. 
18

 Zdrowie i ochrona…, op. cit., s. 141. 
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publicznych. W sprawozdaniu finansowym za 2012 rok nie można 

doszukać się przychodów z tytułu najmowania i dzierżawienia środków 

trwałych NFZ innym podmiotom
19
. Pozwala to wstępnie wykluczyć 

sytuację, w której powyższe urządzenia są udostępniane prywatnym 

placówkom – to pozwoliłoby wyjaśnić niską liczbę zadeklarowanych 

badań. Kwestia ta powinna zostać poddana dalszej analizie – tym bardziej, 

że kontrole NIK wykazały poważne naruszenia w zakresie dostępu do 

zabiegów. Być może podobne praktyki miały miejsce w zakresie badań 

powyższymi urządzeniami – faktycznie przebadani pacjenci nie zawsze 

figurowali na listach osób skierowanych do badania i byli badani 

niezgodnie z kolejnością. Kwestia ograniczonego dostępu do badań na 

wspomnianym sprzęcie jest o tyle interesująca, że skierowanie na badanie 

rezonansem magnetycznym lub tomografem komputerowym mógł 

wystawić tylko lekarz specjalista, a nie lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej. Spośród badań „kosztochłonnych” lekarz pierwszego 

kontaktu mógł skierować jedynie na kolonoskopię i gastroskopię
20

. Takie 

zasady sugerowałyby więc sprawowanie większej kontroli nad 

użytkowaniem omawianych urządzeń, a nie tak niski stopień ich 

faktycznego wykorzystania. 

Kontrola NIK wskazuje na niedobór personelu jako przyczynę 

problemów z dostępem do świadczeń. Raport z 2009 wskazuje na 

niedobór personelu w 13% analizowanych placówek. Chodzi tu zarówno o 

brak pielęgniarek, jak i lekarzy (zwłaszcza anestezjologów, których 

obecność jest niezbędna w trakcie operacji)
21

. Jest to zgodne z danymi z 

raportu OECD - w 2011 r. spośród 34 porównywanych krajów liczba 

                                                 
19

 Łączne sprawozdanie…, op. cit., s. 33. 
20

 Świadczenia opieki…, op. cit., s. 22. 
21

 Informacja o wynikach kontroli dostępności…, op. cit., s. 19.  

 

 



52 
 

lekarzy przypadających na 1000 ludności była w Polsce jedną z 

najniższych (2,2).  

Według danych GUS (stan na dzień 31 grudnia 2012 – z 

wyjątkiem danych o absolwentach) prawo wykonywania zawodu 

posiadało 137,1 tys. lekarzy, 38,8 tys. lekarzy dentystów, 285,3 tys. 

pielęgniarek, 35,1 tys. położnych, 29,9 tys. farmaceutów i 11,8 tys. 

diagnostów. Nie jest to liczba wystarczająca, a niedobór personelu 

medycznego w pewnych grupach będzie się pogłębiał – np. wśród 

pielęgniarek (i pielęgniarzy) najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby 

w wieku 45-54 lat (95,4 tys.). Problem stanowi nie tylko starzenie się 

kadry, ale również brak chętnych do robienia niektórych specjalizacji oraz 

migracje zagraniczne kadry do innych krajów
22

. 

Najlepiej zarabiającą grupą specjalistów są właśnie lekarze 

(według danych za październik 2012 roku zamieszczonych w raporcie 

GUS). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w tej grupie 6 789 PLN. 

Jednak problem ze znalezieniem personelu do placówek publicznych 

polega na tym, że nie są one konkurencyjne jako pracodawcy - 

wynagrodzenie oferowane przez prywatne jednostki jest znacznie wyższe 

(bywa, że niemal dwukrotnie)
23

.  

Relatywnie niskie wynagrodzenia w publicznych placówkach 

powodują więc nie tylko wspomnianą migrację do innych krajów 

(zwłaszcza zachodnich), ale także przyczyniają się do strajków. To 

również zdaniem NIK utrudnia dostęp do świadczeń. Co więcej, raport 

NIK wskazuje, że problem z zatrudnianiem personelu wiąże się też z 

niedoszacowanymi lub przeszacowanymi cenami usług (np. 

kardiologicznych), wynagrodzenia za świadczenie tych usług są więc nie 
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 Zdrowie i ochrona…, op. cit., s. 68. 
23

 A. Monkos, Rosną wynagrodzenia lekarzy pracujących w placówkach publicznych,  „Gazeta Prawna” 
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tylko generalnie niższe niż w przypadku prywatnych placówek. Bywają 

również niezgodne z rzeczywistością (co w przypadku usług 

kardiologicznych wykazano w 90% analizowanych przypadków). 

Niewystarczające wynagrodzenia mogą też stanowić zachętę do 

nieregulaminowych zachowań. NIK dopatrzyła się bardzo licznych 

braków danych, zwłaszcza jeśli chodzi o listy oczekujących i oceny 

przyjęć pacjentów
24
. W przypadkach badanych placówek  „listy nie 

spełniały więc swojego zadania w zarządzaniu procesem udzielania 

świadczeń w szpitalu, nie stanowiły wiarygodnego źródła informacji dla 

pacjentów i płatnika oraz nie zapobiegały możliwości wystąpienia 

korupcji. W efekcie świadczenia zdrowotne były, w wielu przypadkach, 

udzielane z naruszeniem obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, 

procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
25

. 

W 2012 roku dostępne były następujące programy profilaktyczne: 

raka piersi, raka szyjki macicy, badań prenatalnych, gruźlicy, chorób 

układu krążenia, chorób odtytoniowych
26

. Koszty profilaktycznych 

programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 

będą w roku 2014 blisko dziesięciokrotnie mniejsze niż te, które 

przeznacza się na opiekę stomatologiczną
27
. Jednak warto podkreślić, że 

same środki na stomatologię są niewystarczające.  

Stomatologia stanowi dobry przykład. Jak wynika z raportu NIK, 

ograniczenie świadczeń (m.in. likwidacja gabinetów dentystycznych w 

szkołach) prowadzi do zaniechań w zakresie profilaktyki. Wartość całego 

rynku usług stomatologicznych wynosiła w 2010 roku 7,1 miliarda 

złotych, ale tylko 24 % tej kwoty stanowiły świadczenia sfinansowane ze 
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 Informacja o wynikach kontroli dostępności…, op. cit., s. 22. 
25

 Ibidem, s. 5. 
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 Świadczenia opieki…, op. cit., s. 51. 
27

 Roczny plan…, op. cit., s. 1. 



54 
 

środków publicznych. Stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega jednak 

od standardów europejskich. Warto podkreślić, że w 2011 roku tylko 

około 22% uprawnionych do skorzystania ze świadczeń faktycznie z nich 

skorzystało – dostęp do usług jest bowiem znacznie ograniczony
28

.  

Jest bardzo możliwe, że właśnie środki przeznaczane na 

profilaktykę przyniosłyby wymierne korzyści finansowe dla Funduszu 

(oraz zdrowotne dla społeczeństwa) w długim okresie czasu. Możliwość 

diagnozowania schorzeń na wcześniejszym etapie pozwoliłaby 

zaoszczędzić pieniądze, które wydaje się obecnie na przeprowadzanie 

kosztownych zabiegów oraz refundowanie leków. Przede wszystkim 

należałoby zwrócić uwagę na profilaktykę (np. kampanie edukacyjne) 

oraz badania przesiewowe. Pozwoliłoby to po pierwsze zachęcić 

pacjentów do podejmowania działań zanim dane schorzenie wkroczy w 

zaawansowane stadium lub stanie się chorobą przewlekłą. Po drugie 

pozwoliłoby na kontrolowanie stanu danej populacji (co zdaniem NIK 

dobrze działało w przypadku dostępności podstawowych usług 

stomatologicznych w szkołach, gdyż regularne kontrole ułatwiały 

rozwiązywanie problemów w zarodku, a więc taniej, a nie w momencie, 

kiedy konieczne było podjęcie kosztochłonnego leczenia – np. leczenia 

kanałowego, wstawiania implantów, itd.). 

Poza tym profilaktyka wiązałaby się ze zmianami w obrębie 

istniejącego systemu. Po pierwsze, konieczny byłby większy nakład na 

usługi specjalistyczne. Osoba, u której rozwijałoby się konkretne 

schorzenie, nie musiałaby dzięki temu czekać tak długo w kolejce, 

otrzymałaby profesjonalną pomoc we właściwym czasie. Po drugie, 

                                                 
28

 Informacja o wynikach kontroli: dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze 

środków publicznych, P. Wasilewski (red.), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013, s. 
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większa dostępność badań (również tych, które są klasyfikowane jako 

„kosztochłonne”), pozwoliłaby na szybszą diagnozę, tym samym bardziej 

efektywne leczenie. Po trzecie, większa dostępność badań kontrolnych 

pozwoliłaby uniknąć nawrotów czy wejścia schorzenia w fazę przewlekłą.   

Podsumowując, istnieje podejrzenie, że brak wystarczających 

nakładów na wczesne diagnozowanie oraz profilaktykę może przyczynić 

się do konieczności ponoszenia jeszcze większych wydatków 

finansowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej. 

 

Zakończenie 

Hipoteza badawcza o związku finansowania NFZ z dostępnością 

świadczeń została potwierdzona, jednakże zalecane są dalsze badania tego 

tematu. Wskazano przyczyny, z jakich NFZ nie ma wystarczających 

środków, co z kolei powoduje braki związane z wyposażeniem i 

personelem. Braki te z koeli wiążą się z ograniczonym dostępem do 

świadczeń medycznych. 

Informacje o długim czasie oczekiwania na udzielenie 

poszczególnych świadczeń potwierdzają również publikacje samego NFZ. 

Wykazano, że ma to związek z czynnikami takimi jak: struktura źródeł 

finansowania Funduszu, nieefektywne wykorzystanie zasobów 

(kadrowych, lokalowych, sprzętowych), a także niedostateczny nacisk 

położony na profilaktykę.   

Spośród krajów, które zostały objęte programem „Health 

Barometer 2012” to właśnie Polacy ocenili swoją służbę zdrowia 

najgorzej (przyznając jej notę 2,6 – podczas gdy w Austrii było to 6,5 

pkt.)
29
. Co więcej, jak wynika z badań Centrum Badania Opinii 
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 A. Popiołek,  Niska ocena polskiej słu by zdrowia nie dziwi. „Gazeta Wyborcza”, 

2012, nr 240. 
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Społecznej (CBOS) , w opinii Polaków to właśnie dostępność usług 

lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych oraz sprawność systemu 

stanowiły najsłabsze strony polskiej służby zdrowia
30

. Sumaryczna ocena 

systemu opieki zdrowotnej była w 49% „raczej negatywna”, co wskazuje 

na konieczność niezwłocznego rozwiązania analizowanych problemów.  
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Streszczenie: Tematem artykułu jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 

Problem badawczy dotyczy związku między kondycją finansową NFZ a 

ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych. Analizie podlegała zarówno 

struktura finansowania, jak i skala wydatków na wyposażenie, personel, 

profilaktykę oraz wszystkie inne kwestie niezbędne do utrzymania polskiej 

ochrony zdrowia. Badanie danych finansowych NFZ, danych statystycznych oraz 

raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pozwoliło na wskazanie, w jaki 

sposób powyższe czynniki mogą wiązać się z ograniczonym dostępem do 

świadczeń, które powinny być zagwarantowane osobom uprawnionym. 

 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, ochrona zdrowia 

 

POLISH NATIONAL HELTH FUND (NFZ) FINANCES AND ITS 

INFLUENCE ON LIMITED ACCESS TO HELTH SERVISES 

 

Summary: The article puts focus on the condition of the National Health Fund 

(NFZ). It is linked to its funding and its spending related to its equipment, 

salaries, preventive treatments and other aspects that are essential for Polish 

public healthcare system. An analysis of both financial and statistical data as well 

as an analysis of reports published by the Supreme Audit Office led to 

conclusions related to the limited access to NFZ’s services. 

 

Keywords: public finance, health care system 
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MOŻLIWOŚCI I WARUNKI WYKORZYSTANIA 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU 

INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE  

W ŚWIETLE NOWEJ PERSPEKTYWY FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 
 

Wprowadzenie 

Pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych z Funduszy 

Europejskich cieszy się w Polsce sporym zainteresowaniem. Budowa i 

modernizacja infrastruktury transportowej niesie ze sobą możliwość 

rozwoju państwa. Problemem pojawiającym się wraz z otrzymanymi 

środkami jest odpowiednie zagospodarowanie. Otrzymanie bezzwrotnych 

pieniędzy należy mądrze wykorzystać, ponieważ szansa budowy i 

modernizacji infrastruktury transportowej w warunkach niedostatku 

krajowych środków publicznych może już się więcej nie powtórzyć. Tych 

pieniędzy nie można zmarnotrawić.  

Celem pracy jest określenie możliwości i warunków wykorzystania 

funduszy europejskich z drugiej perspektywy na  inwestycje w zakresie 

infrastruktury transportowej. Założenia polityki transportowej wspólnoty 

europejskiej nie mogłyby być realizowane bez otrzymania tych środków. 

W pracy przedstawiono jak zostaną zagospodarowane otrzymane środki. 

Wykazano także na jakie inwestycje będą przeznaczone te pieniądze, oraz 

jakie korzyści zostaną osiągnięte po ukończeniu tych inwestycji. 

Unia Europejska swoje środki finansowe pozyskuje od państw 

członkowskich m. in. z: „z ceł pobieranych od towarów importowanych z 

państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby 

własne Unii), dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest 



59 
 

to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków 

pochodzących z podatku VAT, a także ze środków uzależnionych od 

dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo 

płaci 0,73 proc. swojego produktu narodowego brutto (PNB) do budżetu 

Unii); jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii 

Europejskiej”
1
. 

Środki te przeznaczane są przede wszystkim na realizowanie 

wspólnej polityki z zakresu
2
:  

 polityki rolnej (w tym również rybactwa i rybołówstwa), 

 polityki spójności (dzięki której ma się poprawić 

konkurencyjność UE w zakresie: rolnictwa, szkolnictwa, 

kultury, bezpieczeństwa, infrastruktury), 

 polityki transportowej. 

 

Założenia wspólnej polityki transportowej 

Transport odgrywa istotną rolę w rozwoju państwa. To on jest 

fundamentem naszej gospodarki oraz społeczeństwa, ponieważ umożliwia 

wzrost gospodarczy oraz tworzy miejsca pracy. „Rozwój transportu, 

zarówno w sensie sieci komunikacyjnej, jak i w sensie zdolności 

transportowej, powinien wyprzedzać ogólny rozwój gospodarczy, tak aby 

stać się czynnikiem pobudzającym, a nie hamującym ogólny rozwój 

gospodarczy i społeczny, a więc aby nie stać się barierą tego rozwoju”
3
. 

„Ważność” transportu ma również odzwierciedlenie w planowaniu 

wydatków (zarówno z budżetu, jak i ze środków UE) na inwestycje 

infrastrukturalne. Infrastruktura definiowana jest na wiele różnych 

                                                 
1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czym

safundusze.aspx (10.06. 14). 
2
 Ibidem (10.06. 14). 

3
 M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport. Rozwój i integracja, WKŁ, 

Warszawa 1978, s. 8. 
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sposobów. Definicja, która podkreśla znaczenie infrastruktury dla kraju 

zaprezentowana została przez Z. Dziembowskiego, który zdefiniował ją 

jako „zespół urządzeń i instytucji stwarzających podstawę zarówno dla 

funkcjonowania na danym terenie gospodarki narodowej, jak i dla życia 

ludności”
4
. W literaturze można spotkać wiele podziałów infrastruktury. 

Do najważniejszego podziału należy podział na infrastrukturę liniową 

(drogi) i infrastrukturę punktową (porty morskie, śródlądowe, lotnicze; 

stacje kolejowe; przystanki i dworce autobusowe). Istnieje jeszcze 

klasyfikacja infrastruktury ze względu na gałąź transportu. Wyróżnić tu 

można infrastrukturę: 

 drogową, 

 kolejową, 

 morską, 

 lotniczą, 

 śródlądową. 

Do przeprowadzenia analizy stanu, a także przyrostu polskiej 

infrastruktury po wejściu polski do Unii Europejskiej trzeba zagłębić się w 

politykę transportową prowadzoną przez wspólnotę europejską. Pod 

pojęciem polityki transportowej rozumie się wszelkie zbiory norm i 

regulacji prawnych, które regulują system transportowy. Najważniejszym 

dokumentem określającym „kierunki” europejskiej polityki transportowej 

jest Biała Księga transportu. Pierwsza Biała Księga wydana została w 

1985 roku. Głównym jej celem było stworzenie odpowiednich warunków, 

które gwarantowałyby wolność wykonywania przewozów na obszarze 

całej wspólnoty. Skupmy się jednak na najnowszej Białej Księdze 

wydanej w 2011 roku. W dokumencie tym została zawarta strategia zmian 

                                                 
4
 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 12. 



61 
 

do 2050 roku, która dotyczy w głównej mierze zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w porównaniu do 1990 roku o 80-95%. Jest to dość mocne 

ograniczenie, patrząc na te liczby nasuwa się pytanie czy jest to możliwe? 

Dzisiaj nie znamy odpowiedzi na to pytanie, możemy jedynie stwierdzić 

„czas pokaże”. By osiągnąć emisję gazów cieplarnianych na tym poziomie 

Komisja Europejska zaproponowała następujące rozwiązanie
5
: 

1) Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie 

konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja 

ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji 

CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030r. 

2) Osiągnięcie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemisyjnego 

w lotnictwie do 2050 r., zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju; ograniczenie emisji z morskich paliw płynnych o 40% (a 

w miarę możliwości o 50 %) również do 2050r. 

3) Do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach 

większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, 

np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być 

ponad 50% tego typu transportu. 

4) Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. 

Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz 

zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach 

członkowskich. Do 2050r. oraz większa część ruchu pasażerskiego 

na średnie odległości powinna odbywać się koleją. 

5) Stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólno unijnej 

multimodalnej sieci bazowej TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie 

wysokiej, jakości i przepustowości tej sieci, jak również 

stworzenie odpowiednich usług informacyjnych. 

                                                 
5
 Komisja Europejska, Biała  sięga, Bruksela 28.03.2011, s. 9-11. 
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6) Do 2050 r. połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci 

bazowej z siecią kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami; 

zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały 

dobre połączenie z kolejowym transportem towarów oraz, w miarę 

możliwości, systemem wodnego transportu śródlądowego. 

7) Wprowadzenie w Europie do 2020 r. zmodernizowanej 

infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym SESAR oraz 

zakończenie prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem 

Lotniczym. Wprowadzenie równoważnych systemów zarządzania 

transportem lądowym i wodnym (ERTMS, ITS, SSN i LRIT, RIS). 

Wprowadzenie do użytku europejskiego systemu nawigacji 

satelitarnej (Galileo). 

8) Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, 

zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego. 

9) Do 2050 r. osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w 

transporcie drogowym. Zgodnie z powyższym UE dąży do 

zmniejszenia o połowę ofiar wypadków drogowych do 2020 r. 

Zagwarantowanie, aby UE była światowym liderem w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do wszystkich rodzajów 

transportu. 

10) Przejście na pełne zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i 

„zanieczyszczający płaci” oraz zaangażowanie sektora prywatnego 

w celu eliminacji zakłóceń, w tym szkodliwych dotacji, 

wytworzenia przychodów i zapewnienia finansowania przyszłych 

inwestycji w dziedzinie transportu. 

Jak można zauważyć wytyczne stawiane przez Komisję 

Europejską wymagają sporo pracy, a tym samym sporo pieniędzy. Na 

realizację tych celów Polska pozyskała środki z Funduszy Europejskich. 
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Fundusze Europejskie i ich wykorzystanie 

Głównym źródłem pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój 

infrastruktury, a tym samym całego transportu jest Program Infrastruktura 

i Środowisko. W ramach tego programu w latach 2007-2013 realizowane 

były inwestycje w zakresie: transportu, ochrony środowiska i zdrowia, 

kultury, szkolnictwa oraz dziedzictwa narodowego. Głównym celem 

programu jest „poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i 

poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i 

rozwijaniu spójności terytorialnej”
6
. Program ten „jest również ważnym 

instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na 

cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89 proc. całości 

wydatków ze środków unijnych”
7
. Wielkość środków przeznaczonych na 

realizację tego projektu na lata 2007 – 2013 wyniosły 37,7 mld euro. Z 

czego 75% (tj. 28,3 mld euro) środków stanowią środki unijne, a pozostałe 

25% (tj. 9,4 mld euro) to wkład krajowy. Te „ogromne” pieniądze zostały 

rozdysponowane na następujące sektory
8
: 

 transport, 

 środowisko, 

 energetyka, 

 szkolnictwo wyższe, 

 kultura, 

 zdrowie. 

Udział przekazanych środków na poszczególny sektor przedstawia 

rysunek 1. 

                                                 
6
 http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx (10.06. 14). 

7
 Ibidem (10.06. 14). 

8
 Ibidem (10.06. 14). 
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Rysunek 1. Podział środków w ujęciu sektorowym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx (10.06. 14). 

 

W głównej mierze pieniądze te przeznaczone zostały na transport 

przyjazny środowisku. Spowodowane to było m. in. ze względu na 

założenia Białej Księgi transportowej, poza tym większość państw 

przeznacza duże środki pieniężne by transport w danym państwie 

produkował jak najmniej spalin. Dobrym przykładem są tutaj Niemcy, 

które posiadają najbardziej rozbudowany system sfer ekologicznych. 

Oznacza to, że niemiecki rząd ogranicza wjazd pojazdów do centrów 

miast. Aby móc wjechać pojazdem do centrum trzeba posiadać nalepkę 

odpowiedniego koloru, na której znajduje się numer oznaczający poziom 

emisji spalin jaką wydziela pojazd według klasyfikacji EURO. Za brak 

takiej nalepki na kierowcę może zostać nałożony mandat karny. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu państwa członkowskie (i nie tylko) mogą 

dostosowywać się do założeń polityki transportowej UE. Szczegółowy 

udział wg. kategorii inwestycji przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Podział środków ze względu na kategorie 

Lp. Kategoria Inwestycji 
Kwota  

(w mln euro) 

Udział 

% 

1 Kolej 854,2 3,9 

2 Kolej (sieć TEN-T) 3 819,9 17,3 

3 Autostrady 1 880,0 8,5 

4 Autostrady (sieci TEN-T) 7 775,3 35,3 

5 Drogi krajowe 2 294,8 10,4 

6 Drogi regionalne / lokalne 3 296,3 15,0 

7 Ścieżki rowerowe 101,8 0,5 

8 Transport miejski 277,4 1,3 

9 Transport multimodalny 80,8 0,4 

10 Transport multimodalny (sieci TEN-

T) 

108,9 0,5 

11 Inteligentne systemy transportowe 313,9 1,4 

12 Porty lotnicze 620,8 2,8 

13 Porty morskie 498,8 2,3 

14 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i 

lokalne) 

114,4 0,5 

 RAZEM: 22 037,30 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Koźlak, Finansowe uwarunkowania 

rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w kontekście Polityki Regionalnej Unii 

Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 

6. 

 

W pierwszej perspektywie finansowej UE najwięcej środków 

przeznaczono na 4 kategorie, a mianowicie: na modernizację i budowę 

autostrad w Transeuropejskiej sieci transportowej, modernizację i budowę 

linii kolejowych w Transeuropejskiej sieci transportowej oraz 

modernizację i zakup nowego taboru kolejowego, budowę i modernizację 

dróg regionalnych i lokalnych, a także modernizację i budowę dróg 
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krajowych. Jak można zauważyć większość środków została przeznaczona 

na transport drogowy. Spowodowane jest to m. in. dostępnością do tej 

gałęzi transportu, największą liczbą podróżnych korzystających z tej 

gałęzi, a także coraz większą liczbą pojazdów na drogach. Oprócz 

inwestycji w drogi cieszący jest fakt, że po latach zaniedbań na kolei 

przeznacza się środki finansowe na tą gałąź transportu. Jeszcze 30-40 lat 

temu był to najbardziej preferowany środek transportu, ponieważ dostęp 

do samochodu był ograniczony. Co prawda środki przeznaczane na kolej 

są znacząco mniejsze niż na drogi, ale zauważa się, że w kolei tkwi 

potencjał. Dostrzeżenie potencjału kolei mogło zapoczątkować wraz ze 

stawianymi przez Unie Europejską wymaganiami oraz wsparciem 

finansowym na realizację tych zadań. Modernizacja torów kolejowych, a 

także zakup szybkich i nowoczesnych pociągów jakim jest Pendolino 

pokazuje nowy wymiar polskiej kolei. Według ustaleń PKP IC w grudniu 

2014 roku, gdy oficjalnie do rozkładu będzie wprowadzony Pendolino 

trasa Warszawa Centralna – Gdańsk Główny będzie trwała niespełna 3 

godziny. Taka sama trasa w kwietniu tego roku wynosi 4,5 godziny, a 

samochodem (nie wliczając korków na mieście) 4 godziny. Pociąg na tej 

trasie będzie mógł konkurować nawet z samolotem. Przelot z Warszawy 

do Gdańska zajmuje godzinę, doliczając czas odpraw podróż może się 

wydłużyć od 1,5 do nawet 2 godzin. A więc w najlepszym wypadku 

decydując się na samolot, można zaoszczędzić około półgodziny. Tak 

więc można zauważyć, że podróż nowym pociągiem będzie atrakcyjna.  

W pierwszej perspektywie środki przeznaczone na transport 

zostały wykorzystane w 94%. Zmodernizowano oraz wybudowano ponad 

15,5 tyś km dróg oraz 2,1 km linii kolejowej
9
. Zostało jeszcze kilka 

                                                 
9
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wiadomosci/Strony/Bilans_czlonkostwa_w_UE

_Fundusze_Europejskie_300413.aspx (10.06.14). 



67 
 

kilometrów do wybudowania, ale trzeba przyznać, że początkowe 

szacunki wynosiły nie wywiązanie się z umów, co w konsekwencji groziło 

ogromnymi karami. Patrząc jak na przestrzeni tych lat zmieniła się 

infrastruktura transportowa, warto też zastanowić się na co przeznaczyć 

środki pieniężne z nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2014 – 

2020.  

 

Nowa perspektywa Funduszy Europejskich 

W nowym „rozdaniu” Funduszy Europejskich Polsce przyznano 

82,5 mld euro na realizację polityki spójności
10
. Z tych „ogromnych” 

pieniędzy przeznaczono 27 513,9 mln euro na transport. Głównym celem 

w aspekcie transportu przypadającym na lata tej perspektywy jest 

utworzenie zintegrowanego systemu transportowego. Osiągnięcie tego 

celu możliwe jest poprzez inwestycję w infrastrukturę transportową, jak i 

stworzenia sprzyjających warunków dla funkcjonowania rynków 

transportowych, a także rozwoju systemu przewozów. Zrealizowanie tego 

celu wiąże się z wykonaniem następujących punktów
11

: 

 stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej, 

 poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem 

transportowym, 

 poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz 

przewożonych towarów, 

 ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 

                                                 
10

 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 

(10.06.14).   
11

 http://www.mir.gov.pl/Transport/Zrownowazony_transport/SRT/Strony/start.aspx 

(10.06.14). 
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 zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych. 

Zrealizowanie powyższych zadań wiąże się z usunięciem 

zaległości w budowie i modernizacji zarówno infrastruktury transportowej 

jak i połączeń infrastrukturalnych. Natomiast w kolejnym okresie należy 

skupić się na zwiększeniu gęstości infrastruktury, a także opracować 

zintegrowany system transportu. Spójnie zintegrowany system 

transportowy przyczyni się do wykorzystania w pełni potencjału zarówno 

transportowego jak i gospodarczego.  

Spełniając te cele polski transport będzie spełniał wymogi 

zrównoważonego rozwoju, mianowicie
12

: 

 racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych (tak by nie 

ograniczać zdolności przyrody do regeneracji), 

 zwiększanie sprawności technologicznej wytwarzania dóbr i 

usług, 

 poprawę efektywności ekonomicznej produkcji i dystrybucji 

(eliminacja marnotrawstwa, obniżka kosztów), 

 realizację zasady sprawiedliwości społecznej poprzez dążenie 

do wyrównania poziomu dostępności komunikacyjnej do dóbr i 

usług dla wszystkich regionów, 

 tworzenie ładu przestrzennego (ukształtowanie przestrzeni, 

która tworzy harmonijną całość). 

 

Podsumowanie 

Dzięki Funduszom Europejskim polski transport dużo zyskał. W 

ciągu pierwszego rozdania „pierwszych pieniędzy”  zmodernizowano i 

wybudowano ponad 15,5 tyś km dróg oraz 2,1 km linii kolejowej. Środki 

                                                 
12

 MTBiGM, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku, Warszawa 2013, s. 39.  



69 
 

finansowe wykorzystano w 94%. Wraz ze zwiększeniem się dróg 

szybkiego ruchu oraz autostrad zmniejszyło się zanieczyszczenie 

powietrza. Nowa perspektywa finansowa to nowe pieniądze, nowe zadania 

i nowe możliwości. Minie trochę czasu, by można było ocenić czy te 

środki zostały należycie wykorzystane.  
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Streszczenie: W niniejszym artykule omówiono politykę spójności i wspólną 

politykę transportową, która ukazuje kierunek do którego dąży transport. 

Zaprezentowano także źródło pozyskiwania Funduszy Europejskich, programy 

na których realizację rozdzielane są środki pieniężne. Omówiono jakie zmiany 

nastąpiły i jakie inwestycje zostały poczynione w infrastrukturze transportowej 

ze środków unijnych, oraz w jakim stopniu zostały wykorzystane te środki. 

Przedstawiono podział środków w nowej perspektywie funduszy europejskich z 

przeznaczeniem na transport. Celem pracy jest określenie możliwości i 

warunków wykorzystania funduszy europejskich na  inwestycje w zakresie 

infrastruktury transportowej.  

 

Słowa kluczowe: fundusze europejskie, transport, infrastruktura 

 

POSSIBILITES AND CONDITIONS OF USE FUNDS EUROPEAN 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE FINANCING IN POLAND IN THE 
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LIGHT OF A NEW PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN FUNDS FOR 

THE YEARS 2014 – 2020 

 

Summary: In this article there were discussed  cohesion policy and the common 

transport policy which shows the direction we should aim for. It was also 

presented the source of the enlistment of European fund, programs for which 

execution the cash receipts are distributed. It was discussed what type of changes 

had come and what investments had been done in transport infrastructure from 

European funds and in what way funds were used. The breakdown of 

appropriations was showed in the new light of the European funds for transport. 

It was also proved for what investments money will be voted. 

 

Keywords: European fund, transport, infrastructure 
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Wojciech Bożek 

Ewa Kowalewska 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JAKO 

INSTRUMENT ZARZĄDZANIA FINANSAMI  

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Wprowadzenie 

W procesie zarządzania finansami publicznymi występują liczne 

instrumenty
1
, których wybór - w konkretnych okolicznościach 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - nie jest kwestią 

jednoznaczną i łatwą. Zasada racjonalnego zarządzania finansami 

publicznymi wielokrotnie wiąże się z koniecznością dostosowania jej 

instrumentów nie tylko do typu czy modelu gospodarki, ale także do 

stopnia rozwoju i historycznych uwarunkowań. Zarządzanie finansami w 

zakresie w jakim dotyczy sektora j.s.t. powinno uwzględniać potrzeby 

tego ogniwa systemu finansowego i cechy jego obszaru
2
. 

W opracowaniu podjęto próbę ukazania znaczenia wieloletniego 

planowania finansowego jako skutecznego narzędzia zarządzania 

finansami j.s.t. Planowanie zadań publicznych w ujęciu wieloletnim 

odbywa się bowiem z wykorzystaniem  instytucji (instrumentów) 

wieloletniej prognozy finansowej
3
 j.s.t. oraz wieloletniego planu 

                                                 
1
 Szerzej na temat instrumentów nowego zarządzania publicznego: A. Zalewski, Reformy 

sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie 

publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Wydawnictwo 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 29-32 oraz B. Filipiak, 

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bie ące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2011, s. 25-33.  
2
 K. Piotrowska-Marczak, Współczesne kierunki zarządzania finansami publicznymi, [w:] 

Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi, E. Ruśkowski (red.), 

Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011, s. 14 oraz B. Filipiak, Finanse …, op. cit.., s. 

25-33. 
3
 Dalej: „w.p.f.”. 
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finansowego
4
. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, planowanie 

finansowe to „proces określania finansowych efektów zaplanowanych 

czynności w określonym czasie oraz porównywania i uzgadniania tych 

zamierzeń z przewidywanymi środkami finansowymi”
5
. 

Autorzy dochodzą do wniosku, że wieloletnie planowanie 

finansowe przyczynić się może do bardziej racjonalnego gospodarowania 

środkami publicznymi, zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i 

przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowania do planowania na 

szczeblu unijnym
6
. Co więcej, w.p.f. jako wieloletni plan finansowo-

rzeczowy (akt prawa wewnętrznego), ustalany w formie uchwały organu 

stanowiącego j.s.t., ma istotne znaczenie z punktu widzenia stymulowania 

polityki finansowej oraz określenia kondycji finansowej j.s.t., gdyż 

obrazuje wpływ na nią obciążeń finansowych wynikających z 

zaciągniętych wcześniej przez te jednostki zobowiązań. W związku z 

powyższym można uznać, że w.p.f. jest niezbędnym instrumentem w 

procesie zarządzania finansami publicznymi j.s.t.  

Przyjęta przez autorów metodologia badania oparta została na 

analizie podstawowych i właściwych merytorycznie tekstów aktów 

prawnych z odniesieniem się do poglądów wyrażonych w doktrynie.  

Podjęta problematyka dotyka ważkich i trudnych z 

merytorycznego punktu widzenia zagadnień praktycznych. Treści 

merytoryczne opracowania mają znaczenie dla nauki jak i praktyki. 

 

                                                 
4
 Szerzej: B. Filipiak, Finanse …, op. cit., s. 67-73. 

5
 J. Sierak, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka 

i finanse samorządu terytorialnego, G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 199 oraz por.: E. Kornberger-

Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2012, s. 76. 
6
 Por.: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o 

finansach publicznych (druk sejmowy nr 1181), www.orka.sejm.gov.pl, dostęp: 4 

stycznia 2014 r.  
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Pojęcie i istota finansów samorządu terytorialnego 

W literaturze przedmiotu brakuje jednolitej definicji pojęcia: 

„system finansowy jednostek samorządu terytorialnego”. Podjęto jednak 

wiele prób zdefiniowania tego terminu. Wyróżnić można definicję, 

zgodnie z którą system ten rozumiany jest jako: „całokształt stosunków 

społecznych związanych z gromadzeniem dochodów i dokonywaniem 

wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki”
7
. Z 

kolei, w literaturze nauk ekonomicznych pojęcie systemu finansów 

samorządu terytorialnego rozumiane jest znacznie szerzej. Zwraca się 

uwagę na cztery podstawowe elementy, które go tworzą. Są to: podmioty i 

instytucje, czyli sfera instytucjonalna związana z funkcjonowaniem 

samorządu terytorialnego; zasady oraz procedury gromadzenia i 

wydatkowania lokalnych środków finansowych; instrumenty finansowe 

związane z tym gromadzeniem i wydatkowaniem oraz ekonomiczne 

zasady gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych, zgodnie z 

określonymi zasadami
8
. W doktrynie termin „system finansowy” definiuje 

się również jako zespół instytucji prawno finansowych, połączonych w 

sposób celowy w pewną całość, które służą gromadzeniu i organizacji 

publicznych zasobów pieniężnych oraz ich rozdysponowaniu
9
.  

Należy podkreślić, że finanse samorządu terytorialnego stanowią 

integralną część systemu finansów publicznych. Finanse publiczne 

                                                 
7
 E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

2004, s. 13. 
8
 Por.: M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 63; M. Poniatowicz, Dług publiczny 

w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta na 

prawie powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 72. 
9
 Szerzej: B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów 

publicznych, Tonik, Toruń 2000, s. 18; T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. 

Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 55 i in. oraz J. 

Gliniecka, A. Drwiłło: Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

1995, s. 74 i n. 
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natomiast rozumieć należy jako ogół zjawisk i procesów związanych z 

gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, w tym również 

przez organy j.s.t. Taka definicja finansów publicznych została zawarta w 

art. 3 u.f.p., ale podkreślić należy, że finanse publiczne to niie tylko 

faktyczne gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, ale również 

zarządzanie nimi
10

.  

Nie istnieje żadna inna ważna przesłanka działania mechanizmu 

finansów publicznych, który opiera się na gromadzeniu i wydatkowaniu 

środków pieniężnych. Jednakże wydatkowanie tych środków jest 

uwarunkowane realizacją potrzeb o charakterze publicznym
11

. 

Powszechnie zwraca się również uwagę na to, że zarządzanie 

gospodarką finansową j.s.t. powinno być postrzegane zarówno w 

perspektywie makroekonomicznej, czyli w skali danej jednostki oraz w 

powiązaniu z gospodarką finansową całego państwa, ponieważ – co 

należy podkreślić – samorząd terytorialny jest częścią państwa
12

. 

Należy zatem przyjąć, iż system finansowy samorządu 

terytorialnego tworzy ogół instytucji prawno finansowych, związanych z 

jego gospodarką finansową. W ramach tego systemu finansowego 

wyróżnić można system finansowy gmin, system finansowy powiatów 

oraz system finansowy samorządów województwa. Budżety tych 

poszczególnych stopni różnią się źródłem i rodzajem dochodów, rodzajem 

zadań oraz strukturą dochodów i wydatków
13

. 

                                                 
10

 Szerzej: M. Dylewski, Planowanie bud etowe w podsektorze samorządowym. 

Uwarunkowania, procedury, modele, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 55 i nast. 
11

 Podstawy finansów i prawa finansowego, A. Drwiłło (red.), Lex a Wolters Kluwert 

business, Warszawa 2011, s. 27. 
12

 M. Ofiarska, Zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. i związana z tym organizacja 

urzędów j.s.t. [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 580 pytań 

i odpowiedzi, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 56. 
13

 Szerzej: W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora 

samorządowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 52 oraz System 
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Istota zarządzania finansami w j.s.t. 

Zgodnie z ogólną definicją zarządzanie należy rozumieć jako 

„zbiór działań podejmowanych w oparciu o posiadane zasoby, które 

zmierzają do realizacji wyznaczonych celów”
14
. Mając powyższe na 

uwadze, dla procesu skutecznego zarządzania za kluczowe uznać można
15

: 

 zdefiniowanie celów i kierunków działalności, 

 wyznaczenie wskaźników, które będą mierzyły te cele, 

 realizacja postawionych celów, 

 optymalizacja zarządzania, czyli możliwe maksymalne 

wykorzystanie wszystkich zasobów przy realizacji 

postawionych celów.  

Istotę zarządzania finansami j.s.t. stanowią decyzje finansowe - 

sposób ich podejmowania  oraz zarządzania, z uwzględnieniem warunków 

działania i potrzeb społeczności lokalnej
16

. 

 W doktrynie dominuje pogląd, iż zarządzanie jest rodzajem 

kierowania i charakteryzuje się przede wszystkim
17

 
i 18

: 

 prawem zarządzającego do decydowania lub 

współdecydowania o misji i celach działalności, 

 prawem zarządzającego do decydowania lub 

współdecydowania o kierunkach i sposobach wykorzystania 

zasobów własnych, 

                                                                                                                         
prawa finansowego, t. II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, E. Ruśkowski 

(red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 231. 
14

 J.A.F. Stoner, R. Edward Freeman, R. Daniel, Jr. Gilbert, Kierowanie, PWE, 

Warszawa 1998, s. 33. 
15

 J.J. Brdulak, Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Kierunki 

zmian., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 7. 
16

 M. Ofiarska, Zarządzanie …, op. cit.,  s. 56. 
17

 A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutko,  rganizacja i zarządzanie, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 22-23. 
18

 M. Jastrzębska, Zarządzanie finansami gmin, aspekty teoretyczne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 8. 
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 tworzenie materialnych, finansowych, kadrowych i 

organizacyjnych warunków realizacji misji, celów i zadań. 

Powyższe rozważania potwierdzają, że zarządzanie finansami jest 

elementem całego systemu kierowania, jak również całego procesu 

zarządzania. Przyjmując takie założenie, zarządzanie będzie się wiązać z 

przejęciem odpowiedzialności za pewien obszar prowadzonej działalności, 

która z kolei podlega weryfikacji i kontroli (między innymi kontroli 

zarządczej). Zwraca się uwagę, że zarządzający jest kierownikiem o 

szczególnym zakresie uprawnień, ale i odpowiedzialności
19

. 

Zarządzanie finansami j.s.t. definiowane jest jako proces 

polegający na podejmowaniu przez jej organy stanowiące i wykonawcze 

wielu różnych wzajemnie powiązanych działań i decyzji, które mają na 

celu maksymalizację efektów o charakterze ekonomicznym, zgodnie z 

przyjętymi celami bieżącymi i strategicznymi
20

. 

Istotą procesu zarządzania jest jego zależność od zmieniających się 

warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie odgrywa istotną 

rolę w procesie funkcjonowania j.s.t. i stanowi element zarządzania 

strategicznego danej j.s.t. Większość decyzji podejmowanych przez j.s.t. 

w celu wykonywania nałożonych na nie zadań ma bowiem wymiar 

finansowy, a zatem w procesie zarządzania strategicznego w j.s.t. finanse 

mają istotne znaczenie.  

 

Zakres i znaczenie zarządzania finansami j.s.t. 

Wysokość pozostawianych j.s.t. środków finansowych na 

realizację zadań jest często niewystarczająca, biorąc pod uwagę 

                                                 
19

 Ibidem, s. 8. 
20

 Cz. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarządzanie finansami gminach [w:] pod red. H. 

Sochackiej-Krysiak, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 161. 
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nieustannie zwiększający się zakres realizowanych przez j.s.t. zadań. 

Wpływa to na trudności decyzyjne w zakresie finansowym osób 

odpowiadających za zarządzanie finansami.  

Na proces zarządzania j.s.t., w tym zarządzania finansami 

publicznymi przez tę jednostkę składają się: planowanie, podejmowanie 

decyzji, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Cały ten proces 

odbywa się po to, by zapewnić osiągnięcie nałożonych na samorządy 

celów, w szczególnie wydajny sposób
21

. 

Zarządzanie finansami, jako kompleksowe zarządzanie zasobami 

finansowymi danej j.s.t., ma na celu realizację jej zadań oraz realizację 

założeń polityki finansowej danej j.s.t., koordynację realizacji tej polityki, 

monitorowanie  i weryfikowanie zasobów
22
. Zarządzanie finansami 

sprowadza się do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, 

związanych z określaniem wysokości wydatków i kierunków ich 

przeznaczenia, a także ze wskazaniem źródeł ich pozyskiwania. 

Na proces podejmowania decyzji finansowych w j.s.t. wpływ mają 

różne czynniki, między innymi: zakres podejmowanej decyzji, rodzaj 

podmiotu podejmującego decyzję, wysokość środków przewidzianych na 

określone zadanie, zakres oddziaływania podejmowanej decyzji, jej 

wymiar czasowy.  

 Zarządzanie finansami j.s.t. powinno być zintegrowane z innymi 

instrumentami zarządzania strategicznego, zwłaszcza ze strategią rozwoju 

j.s.t. oraz planami inwestycyjnymi tej j.s.t
23
.  Należy zwrócić uwagę, iż 

zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym nabiera obecnie 

                                                 
21

 M. Jastrzębska, Zarządzanie …, op. cit., s. 9 oraz B. Nogalski, T. Białas, M. 

Czapiewski, Zarządzanie w ró nych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 9. 
22

 M. Jastrzębska, Zarządzanie …, op. cit., s. 12. 
23

 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, H. Sochacka-Krysiak (red.), Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2003, s. 162. 
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szczególnego charakteru. Jest ono przede wszystkim ukierunkowanym na 

przyszłość procesem planowania oraz wyboru celów rozwoju i zadań 

realizacyjnych przyjętych postanowień, a także monitorowania i 

kontroli
24

. 

Należy również pamiętać o specyfice zadań, jakie stoją przed 

samorządem terytorialnym. Wpływa to bez wątpienia na charakter 

zarządzania strategicznego, podobnie jak struktura organizacyjna i cel 

działalności. Zadaniem samorządu terytorialnego jest bowiem 

realizowanie przede wszystkim zadań o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 Obecnie zwraca się uwagę na znaczenie zarządzania finansami 

publicznymi, zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i 

praktycznego. Jest to wynikiem podjętych zmian oraz nowej ideologii w 

zakresie zarządzania środkami publicznymi. Nowe zarządzanie publiczne 

opiera się przede wszystkim na opisie i wyjaśnieniu wszystkich 

znaczących procesów i zjawisk, które składają się na proces zarządzania 

j.s.t., głównie z punktu widzenia efektywności i skuteczności
25

. 

 W literaturze przedmiotu zauważono, że w procesie 

kompleksowego zarządzania strategicznego istotną rolę odgrywa strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego j.s.t., która znajduje swój wyraz w 

stosownych dokumentach. Zwraca się uwagę na jej długookresowość, 

kompleksowość, spójność oraz partnerstwo
26
. Pozostaje ona w ścisłym 

powiązaniu między innymi z: planem rozwoju lokalnego i wieloletnim 

planem inwestycyjnym. Te ostatnie odgrywają szczególną rolę w 

działalności j.s.t. oraz w zarządzaniu strategicznym j.s.t. 

                                                 
24

 H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach  lokalnych, Warszawa 2010, s. 

31 i n. 
25

 B. Filipiak, Finanse…, op. cit., s. 26. 
26

 W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo …, op. cit., s. 61. 
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W zarządzaniu finansami j.s.t. należy wyróżnić między innymi
27

: 

1) planowanie budżetowe, 

2) planowanie finansowe o charakterze średnio – i 

długookresowym, - realizowane obecnie w drodze w.p.f.,  

3) finansowanie inwestycji, 

4) badanie płynności finansowej, 

5) zarządzanie długiem, 

6) podejmowanie działalności gospodarczej, 

7) kontrolę finansową i nadzór nad działalnością j.s.t.. 

W doktrynie zwraca się uwagę, iż do podstawowych instrumentów 

zarządzania gospodarką finansową j.s.t. zalicza się budżet i w.p.f. 

Elementami, które wspierają te procesy i tym samym odgrywają znaczącą 

rolę, są kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
28

. Z kolei, do szerszego 

zakresu źródeł finansowania zadań j.s.t, będącego jednocześnie zbiorem 

instrumentów finansowych (czyli narzędzi zarządzania) należą
29

: 

 dochody i wydatki budżetowe, 

 deficyt budżetowy, 

 samorządowy dług publiczny, 

 wieloletnią prognozę finansową, 

 wieloletni plan inwestycyjny, 

 budżet zadaniowy. 

 

 

 

                                                 
27

 Cz. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarządzanie finansami gminach [w:] pod red. H. 

Sochackiej-Krysiak, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 161-162. 
28

 M. Ofiarska, Zarządzanie …, op. cit.. s. 57. 
29

 H. Gawroński, Zarządzani…, op. cit., s. 68. 
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Istota wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. 

Od dawna w literaturze przedmiotu akcentuje się zalety 

wieloletniego planowania finansowego, wśród których wyróżnia się 

m.in.
30

: 

 „łączenie celów bie ących i celów długoterminowych w 

ramach spójnego planowania finansowego, w szczególności 

finansowania procesów inwestycyjnych, 

 racjonalizację gospodarki bud etowej w warunkach 

równoczesnego rozpatrywania wszystkich przedsięwzięć, 

 stabilizację programów inwestycyjnych, wzajemne 

dostosowanie rozmiarów zadań, dostępnych środków 

finansowych oraz terminów realizacji, 

 racjonalność monta u finansowego inwestycji, kształtowanego 

w kolejnych latach stosownie do własnego potencjału 

finansowego, 

 stały monitoring następstw podejmowanych decyzji w czasie – 

analiza płynności finansowej i zdolności kredytowej w 

perspektywie wieloletniej, analiza kosztów i potrzeb 

kredytowych, 

 doskonalenie procesu zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego w ramach zintegrowanego zastosowania 

strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych u 

planów finansowych.” 

Na j.s..t. spoczywa obowiązek wieloletniego planowania finansowego, 

którego prawnomaterialną podstawę stanowią przepisy rozdziału 2 działu 

                                                 
30

 J. Sierak, Planowanie i prognozowanie bud etów samorządowych, [w:] Gospodarka 

finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania 

sektorem publicznym, H. Sochacka-Krysiak (red.), Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza 

Szkoła Główna Handlowa , Warszawa 2008, s. 249. 
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V ufp. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że tworzenie w.p.f. na 

poszczególnych etapach powinno być ściśle zintegrowane z 

realizowanymi zadaniami bieżącymi oraz z zamierzeniami 

inwestycyjnymi
31
, jak również współgrać z odpowiednio 

skonkretyzowanymi i zsynchronizowanymi celami i zmierzać do 

efektywniejszego zarządzania środkami publicznymi i ułatwienia kontroli 

ich realizacji
32
. W procesie planowania finansowego należy zatem 

uwzględniać cele, które j.s.t. zamierza osiągnąć, sposób i czas realizacji 

planu oraz pożądane efekty
33

.   

W.p.f., jako akt prawa wewnętrznego
34
, powinna być realistyczna, 

a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na 

gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący 

rok budżetowy, co powinno wynikać zarówno z przyjętych dla prognozy 

wartości jak i jej właściwego uzasadnienia
35
. Z powyższego punktu 

                                                 
31

 J. Adamiak, B. Kołosowska, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument 

planowania bud etowego w samorządzie terytorialnym, [w:] Prawo finansowe 

samorządu terytorialnego. Local finanse law, J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, 

M. Wróblewska, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Gdańsk-Nynnasham-Sztokholm 

2013, s. 71. 
32

 Szerzej:  ierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, 

T. Lubińska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 59-70 oraz  B. Filipiak, M. 

Dylewski,  ontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej 

JST w związku z wdro eniem bud etu zadaniowego, Finanse Komunalne 2010, nr 12, s. 

6-17. 
33

 J. Sierak, Gospodarka …, op. cit., s. 199. 
34

 Na co wskazuje forma prawna w.p.f. - uchwała organu stanowiącego j.s.t., ograniczony 

krąg jej adresatów, abstrakcyjny charakter zawartych w niej regulacji. Szerzej:. J.M. 

Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t., Czym jest WPF j.s.t. i jaki jest jej 

prawny charakter, [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, C. Kosikowski, 

J.M. Salachna (red.), Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 

430 oraz E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t., Jak powinna być 

skonstruowana WPF (jakie są jej części oraz załączniki do niej)?, [w:] Finanse 

samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), 

Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s.  432 . 
35

 Szerzej: K. Sawicka, autor komentarza do art. 226, [w:] Ustawa o finansach 

publicznych. Komentarz, M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, 

Wydawnictwo Pressom Sp. z o.o., Wrocław 2010, s. 602 i następne, S. Heciak, Bud et 

zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, 
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widzenia należy zwrócić uwagę na pojawiające się tendencje do 

dostosowywania się do wymogów formalnych wyznaczanych przez 

organy nadzoru, poprzez zawyżanie wartości dochodów lub też zaniżanie 

wydatków budżetowych, a to z kolei, może skutkować występowaniem 

błędów (w postaci niewłaściwych danych wyjściowych, wadliwych 

założeń prognostycznych i ich niedostosowaniu do realiów społeczno-

gospodarczych j.s.t.) w procesie planowania
36

 i trudności w realizacji 

planu. Dlatego też, szczególnie istotne jest to, aby w.p.f. była umieszczona 

w rozsądnych ramach czasowych
37

 jak i zawierała odpowiedni poziom 

szczegółowości kategorii budżetowych, które rzutują na wynik budżetu 

oraz poziom zadłużenia j.s.t.
38
. W doktrynie podnosi się, że o 

kompletności i prawidłowości konstruowania każdego planu można 

mówić w przypadku uwzględnienia w nim takich elementów jak: 

podmioty planowania, przedmiot planowania, realizowane cele i zadania, 

horyzont planowania, materialne środki realizacji planu, stosowane 

metody, narzędzia oraz kwalifikacje wykonawców, okoliczności realizacji 

planu
39

. 

Zgodnie z u.f.p., w.p.f. powinna określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące 

budżetu j.s.t., w tym na obsługę długu; gwarancje i poręczenia; dochody 

majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki 

                                                                                                                         
Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 101 oraz J.M. Salachna, 

Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t., Jak nale y rozumieć ustawowy nakaz realności 

WPF i do kogo jest on kierowany, [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, C. 

Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012, s.  432-434. 
36

 J. Sierak, Gospodarka finansowa …, op. cit., s. 206-207. 
37

 Z uwagi na fakt, iż im dłuższy jest okres wpf jst, tym niższa jest wiarygodność takich 

prognoz, por.: J. Adamiak, B. Kołosowska, Wieloletnia …, op. cit., s. 77. 
38

 Por.: W. Miemiec, J. Radzieja, Realność wieloletniej prognozy finansowej w ocenie 

RIO, Finanse Publiczne 2012, Nr 11, s. 35-37. 
39

 M. Dylewski, Planowanie …, op. cit., s. 66. 
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majątkowe budżetu j.s.t.; wynik budżetu j.s.t.; przeznaczenie nadwyżki 

albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu j.s.t., z 

uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do 

zaciągnięcia; kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 

u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu;  kwoty wydatków 

bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 

planowane i realizowane przedsięwzięcia
40

. Rozwiązanie to komplikuje 

wykorzystanie w.p.f. jako narzędzia skutecznego zarządzania finansami 

publicznymi, jak chociażby wobec konieczności ujęcia w w.p.f. kwoty 

wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków 

na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zauważa się, że w dłuższym 

okresie szczegółowość w.p.f. wskazana w ufp może być ograniczeniem 

rzetelności, ze względu na trudności w ustaleniu z dużą dokładnością 

wszystkich pozycji (kategorii), o których mowa wyżej
41

.  

Uwzględniając powyższe, przez przedsięwzięcia należy rozumieć 

programy, projekty lub zadania, w tym również związane z programami 

finansowanymi z udziałem środków unijnych lub umowami o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, umowy, których realizacja jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania danej j.s.t. i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, a nadto, gwarancje i poręczenia 

udzielane przez j.s.t. lub ich związki
42
. Do w.p.f. dołącza się objaśnienia 

przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje 

uszczegóławiające dane, o których mowa powyżej. Wartości przyjęte w 

wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. powinny być zgodne co 

                                                 
40

 Szerzej: Ibidem, s. 101-103. 
41

 Szerzej: B. Filipiak, Finanse …, op. cit., s. 68 i nast. 
42

 Por.: A. Babczuk, E. Pudło, Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu 

terytorialnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2011, nr 

7-8, s. 77-78. 
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najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.  

W u.f.p. przyjęto, że w.p.f. obejmuje okres roku budżetowego oraz 

co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych
43
, przy czym prognozę 

kwoty długu, stanowiącą część w.p.f., sporządza się na okres, na który 

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co zwiększa 

świadomość osób odpowiedzialnych za finanse j.s.t. w zakresie 

prowadzenia ostrożnej polityki zadłużenia, umożliwiając ukazanie 

rzeczywistej kondycji finansowej j.s.t. i wpływu na powyższe 

zaciągniętych przez j.s.t. zobowiązań finansowych. Powyższe uzasadnia w 

pełni skorelowanie zakresu czasowego w.p.f. i wyników finansowych w 

nim określonych z realizacją przedsięwzięć, niemniej, dodatkowo skutkuje 

tym, że zakres czasowy planowania finansowego w poszczególnych j.s.t. 

jest zróżnicowany. 

Wieloletnie planowanie finansowe w j.s.t. wykorzystuje analizę 

budżetów historycznych
44

 oraz kosztów, jak i przyjętych założeń wzrostu 

do określenia przyszłej sytuacji finansowej j.s.t. i, o czym była już mowa 

wyżej, jest powiązane z innymi instrumentami zarządzania strategicznego 

j.s.t., np. z planami zagospodarowania przestrzennego, w celu wyboru jak 

najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie gromadzenia i 

wydatkowania środków budżetowych. 

Należy pamiętać, że w.p.f. z jednej strony ma służyć wypełnianiu 

ustawowych nakazów, zaś z drugiej strony ma służyć dokonaniu oceny 

sytuacji finansowej. 

  

                                                 
43

 Jest to powiązane z koniecznością uwzględnienia w zakresie czasowym wpf wydatków 

na realizację przedsięwzięć i okresu ich realizacji.  
44

 Ze względu na wzajemne powiązanie planów finansowych i inwestycyjnych z 

corocznymi budżetami danej j.s.t. 
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Znaczenie w.p.f. jako instrumentu w procesie zarządzania finansami 

publicznymi j.s.t. 

W.p.f. stanowi planistyczny instrument gospodarowania finansami 

samorządowymi, który wpisuje się w koncepcję nowego zarządzania 

publicznego. W.p.f. pozwala nie tylko określić skutki podejmowanych 

bieżących decyzji, wrażliwość na zmiany warunków w latach następnych, 

zaplanowanie zapotrzebowania na środki publiczne, ale również pozwala 

uwzględnić założenia polityki podatkowej oraz dochodowej w dłuższym 

okresie, stanowiąc jednocześnie instrument koordynacji działań, 

komunikowania i motywowania
45

. 

Planowanie finansowe stanowi świadomą i celową działalność 

ludzi i instytucji i jest ukierunkowane zarówno na ustalenie jak i na 

realizację określonych celów, przy wykorzystaniu dostępnych środków 

finansowych
46
. W ten sposób realizuje się podstawowy cel w.p.f., który 

wdraża się w celu dokonania oceny sytuacji finansowej j.s.t. zarówno 

przez organy i społeczność samorządową, ale także przez instytucje 

finansowe, organy nadzoru oraz inne osoby zainteresowane. 

Wprowadzenie w.p.f. powinno przyczyniać się do zwiększenia 

efektywności i skuteczności zarządzania finansami j.s.t., jak i do 

zdynamizowania procesów rozwoju jednostki (tak lokalnego jak i 

regionalnego). Jednakże, realizowanie w praktyce planowania 

wieloletniego na szczeblu j.s.t. może się wiązać z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych kosztów procesu wprowadzania planowania 

wieloletniego, zmniejszeniem elastyczności polityki fiskalnej, jak i 

wymuszać obranie krótkiego lub też długiego horyzontu planowania 

                                                 
45

 B. Filipiak, Finanse…, op. cit., s. 47-49. 
46

 E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, 

Warszawa 1994, s. 17. 
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(które wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów). Jednakże, w ogólnym 

rozrachunku, wskazuje się, że zestawienie korzyści z kosztami przyjętych 

w powyższym zakresie rozwiązań jest dodatnie
47

.  

W.p.f. jest niezbędnym (lecz niejednym) instrumentem w procesie 

zarządzania finansami publicznymi. Spełnianie przez tę instytucję prawa 

finansowego funkcji zarządczej jest uzależnione m.in. od metodologii 

sporządzania planu, co ma duże znaczenie z punktu widzenia zarządzania 

strategicznego
48
. Uznać bowiem należy, że funkcja zarządcza w.p.f. 

uzależniona jest od wystąpienia w niej cech strategii, powiązanych z 

analizą priorytetów (oczekiwań) wspólnoty samorządowej oraz głównych 

zadań spoczywających na j.s.t., wyborem najbardziej adekwatnej w danej 

sytuacji strategii postępowania oraz przeniesieniem ww. strategicznych 

założeń na grunt w.p.f. (planowanie zasobów niezbędnych przy realizacji 

obranej strategii, określenie zmian struktury organizacyjnej lub systemów 

kontroli służących wykonaniu przyjętej strategii)
49

.  

Należy podnieść, że nowe zarządzanie publiczne powinno opierać 

się na pewnych filarach modelu planowania strategicznego, do których 

należą: analiza zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji, diagnoza (określenie) 

kluczowych zagadnień przed którymi stoi j.s.t., określenie podstawowej 

misji j.s.t., jej celów, wizji przyszłości, a nadto, stworzenie strategii 

realizacji tej wizji i celów oraz ustalenie harmonogramu działań i wreszcie 

pomiar i ocena rezultatów. Przeszkodą do skutecznego wdrożenia 

                                                 
47

 Podobnie: J.M. Salachna, Instrumenty zarządzania długiem lokalnym. Instrumenty 

planistyczne związane z problematyką zarządzania długiem, [w:] M. Poniatowicz, J.M. 

Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu 

terytorialnego, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 

162. 
48

 J. M. Salachna: Stan aktualny i perspektywy zmian wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Instrumenty nowego zarządzania 

finansami publicznymi, E. Ruśkowski (red.), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011, s. 

128-129 oraz M. Dylewski, Planowanie …, poz. cyt., s. 93. 
49

 J.M. Salachna, Wieloletnia…, op. cit., s.  429-430. 
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planowania strategicznego może się jednak okazać m.in. krótki horyzont 

czasowy  sektora publicznego, który wielokrotnie zniechęca do 

perspektywicznego działania, problem z odpowiedzialnością za działanie 

instytucji publicznych, czy też odmienne warunki funkcjonowania
50

.  

Wskazane wyżej okoliczności nie zmieniają jednak faktu, że w.p.f. 

zajmuje istotne miejsce w procesie zarządzania strategicznego, które 

cechuje kompleksowość w podejściu do problemów rozwoju, 

zorientowanie na przyszłość oraz na wyniki i przestrzeganie zasady 

racjonalnego gospodarowania
51
. Warto podkreślić, że w.p.f. jako 

instrument planowania strategicznego służy określaniu głównych 

kierunków rozwoju j.s.t., wobec czego, można nawet zaryzykować 

stwierdzenie, że powinna zajmować pozycję nadrzędną względem budżetu 

j.s.t., a przyjęte w niej dane powinny stanowić wyznacznik prawidłowego 

uchwalania i wykonywania budżetu j.s.t. w kolejnych latach. Nadto, w.p.f. 

ma duże znaczenie z punktu widzenia skutecznego pozyskiwania środków 

unijnych, gdyż j.s.t. musi wykazywać zdolność do wygenerowania 

środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków 

unijnych
52

. 

Warto również wspomnieć o opracowanym przez Ministerstwo 

Finansów dokumencie: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostek 

samorządu terytorialnego. Metodyka opracowania”
53
, który w literaturze 

                                                 
50

 Szerzej: A. Zalewski, Reformy  …, op. cit., s. 39-42. 
51

 Szerzej: M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie 

terytorialnym, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. 

Zalewski (red.), Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 

2007, s. 103-105. 
52

 M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Lex a 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 87-88 oraz E. Kornberger-Sokołowska, 

Finanse  …, op. cit., s. 76. 
53

 Warszawa, lipiec 2010 r., http://www.finanse.mf.gov.pl, (4.01.2014). 
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przedmiotu został oceniony krytycznie ze względu na brak uwzględnienia 

w nim podejścia zarządczego do tworzenia planów wieloletnich
54

.  

Co więcej, w doktrynie zwraca się również uwagę na wady 

rozwiązań prawnych przyjętych w zakresie w.p.f. w u.f.p., a rzutujących 

na jego rolę jako instrumentu zarządzania finansami j.s.t., tj. m.in. 

iluzoryczne przekonanie o możliwości realistycznego zaplanowania na 

okres kilkuletni podstawowych wielkości budżetowych jak i 

szczegółowych postanowień, formalizację działań władz i administracji 

publicznej, odwzorowywanie w w.p.f. – w zakresie danego roku 

budżetowego – postanowień uchwały budżetowej itp.
55

 

 

Podsumowanie 

Planowanie wieloletnie jest uznawane za jeden z najistotniejszych 

warunków prawidłowego zarządzania finansami publicznymi. 

Sporządzenie w.p.f. wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu 

planowania długoterminowego, inżynierii finansowej i analizy finansowej, 

niemniej, sporządzenie poprawnej merytorycznie i realistycznej w.p.f. 

umożliwia zgromadzenie i zidentyfikowanie informacji, które mogą 

okazać się przydatna przy dokonywaniu oceny zasadności i rentowności 

planowanych w j.s.t. przedsięwzięć rozwojowych, a nadto, może służyć 

podnoszeniu transparentności i jawności działań władz j.s.t. oraz ocenie jej 

sytuacji finansowej
56

.  
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 Por.: B. Filipiak, M. Dylewski, Kontrowersje …, op. cit., s. 10-11,14 oraz J.M. 

Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru 

regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2010, dodatek specjalny do nr 

10, s. 42-44. 
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 Szerzej: J.M. Salachna, Stan aktualny …, op. cit.,  s. 149-150. 
56

 J. Adamiak, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami 

publicznymi, Finanse Komunalne 2012, nr 1-2, s. 76-77 oraz J. Adamiak, B. Kołosowska, 

Wieloletnia …, op. cit.,. s. 77. 
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Praktyka ostatnich lat stosowania rozwiązań przyjętych w u.f.p. w 

zakresie w.p.f. wskazuje na częste zmiany założeń planistycznych przez 

poszczególne samorządy. Rola w.p.f. w procesie zarządzania finansami 

j.s.t. powiązana jest również z jej horyzontem czasowym, gdyż w.p.f. 

wpływa na kształtu budżetu rocznego, sprzyjając racjonalizacji 

planowania budżetowego w kolejnych okresach, uwzględniając skutki 

jego oddziaływania w następnych latach
57

.  

Należy również mieć na względzie fakt, że nie zawsze jest 

możliwe kompleksowe wpajanie w życie rozwiązań odnoszących się do 

w.p.f. Metody w.p.f. napotykają bowiem na trudności w j.s.t. o niskim 

potencjale dochodowym, a dodatkowo, utrudnienie stanowić może 

skomplikowany system subwencjonowania i dotowania przede wszystkim 

na szczeblu powiatów i województw.  

Nadto, w literaturze przedmiotu zauważa się, że problematyczne 

może być również rzetelne określenie wszystkich kategorii, o których 

stanowi art. 226 i kolejne u.f.p., które wszak powinny znaleźć się w w.p.f. 

i to w całym okresie realizacji przedsięwzięcia. Trudności pojawiają się 

również w kwestii aktualizacji w.p.f., bowiem nie wiadomo czy zmiany 

w.p.f. powinny być dokonywane wyłącznie przy uchwalaniu budżetu j.s.t., 

czy również po dokonaniu zmiany tego budżetu. Art. 229 u.f.p., zgodnie z 

którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i 

związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t., nie jest 

bowiem precyzyjny
58

. 
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 Por.: K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 56. 
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 Szerzej: J.M. Salachna, Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST – problemy z 

interpretacją obowiązujących regulacji, Finanse Komunalne 2011, nr 4, s. 14-15.  
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Z kolei, z oczywistych względów sprzymierzeńcem w.p.f. jest 

wysoki udział dochodów własnych w budżetach j.s.t., niemniej sytuacja ta 

dotyczy przede wszystkim gmin, które mają korzystną sytuację 

demograficzną i silną bazę ekonomiczną. 

Reasumując, można z pewnością uznać w.p.f. za istotny instrument 

zarządzania finansami publicznymi j.s.t., bowiem bez planowania nie ma 

dobrego organizowania, zarządzania zasobami ludzkimi i kontroli. 

Niemniej, z zakreślonych wyżej wątpliwości i praktycznych problemów 

wynika, że istnieje jeszcze wiele zasadniczych pól i kierunków działań, 

wyznaczonych przez celowość, kompletność i skuteczność planowania 

jako funkcji zarządzania, które muszą być podjęte w celu usprawnienia 

funkcjonowania w.p.f. w praktyce samorządowej. W.p.f. jest bowiem 

instytucją w swych założeniach ustawowych i wykonawczych 

niedoskonałym. Z punktu widzenia planowania strategicznego w.p.f. ma 

bowiem za zadanie zmniejszanie ryzyka podejmowania błędnych decyzji, 

stabilizację sposobów działania i oczekiwań, integrację decyzji w planie 

całościowym oraz określenie przyszłego zakresu zadań realizowanych 

przez j.s.t.
59

. 
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Streszczenie: Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
60

 

stanowi system działań, za pomocą których reguluje się gospodarowanie 

zasobami finansowymi w celu realizacji założeń polityki finansowej j.s.t. 

Ponadto ma wpływ na koordynację tego procesu, analizę i kontrolę 

wykorzystania zasobów finansowych j.s.t. oraz efektów podjętych działań. 

Planowanie wieloletnie, jako jedna z funkcji zarządzania, jest jednym z 

podstawowych zakresów aktywności w całym procesie zarządzania w j.s.t. Na 

tym tle wyłania się szczególne znaczenie wieloletniej prognozy finansowej j.s.t., 
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 Dalej: „j.s.t.”. 
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która jest niezbędnym planistycznym instrumentem gospodarowania finansami 

samorządowymi, funkcjonującym na gruncie prawa finansowego od 2010 r., a, 

co istotne, wpisującym się w koncepcję nowego zarządzania publicznego. W 

literaturze przedmiotu od lat toczy się dyskusja na temat prawidłowości i 

kompletności przyjętych w powyższym zakresie rozwiązań prawnych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
61
, rzutujących na znaczenie 

wieloletniej prognozy finansowej jako instrumentu zarządzania finansami j.s.t. 

Autorzy podejmują próbę przedstawienia znaczenia wieloletniej prognozy 

finansowej j.s.t. w procesie strategicznego zarządzania finansami publicznymi 

j.s.t., zwracając uwagę na problemy towarzyszące przenoszeniu rozwiązań 

ustawowych na grunt praktycznego ich stosowania przez j.s.t. i utrudniające jej 

wykorzystanie w sposób efektywny i skuteczny. 

 

Słowa kluczowe: wieloletnia prognoza finansowa, jednostki samorządu 

terytorialnego, zarządzanie finansami 

 

LONG-TERM FINANCIAL FORECAST OF LOCAL GOVERNMENTS 

AS AN INSTRUMENT IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES 

OF LOCAL GOVERNMENT UNITS 

 

Summary: The financial management of local government units
62

 is a system of 

action by means of which it is regulated the management of financial resources in 

order to carry out the objectives of the financial policy of l.g.u. Moreover, it also 

affects the coordination of this process, analysis and control of the financial 

resources of l.g.u. and of the effects of actions taken. Longitudinal planning, as 

one of the functions of management, is one of the main basic areas of activity in 

the whole process of management in l.g.u. and on this background emerges the 

specific role of long-term financial forecast of l.g.u., which is an essential 

planning instrument for financial management of local government, functioning 

on the basis of the financial law since 2010, and, importantly, which fits into the 

concept of new public management. In the literature, since many years, there is a 

discussion about the accuracy and completeness adopted in the above range of 

legal solutions in the Status of 27 August 2009 on public finances
63

, influencing 

the role of long-term financial forecast as an instrument for financial 

management of l.g.u. The authors make an attempt to describe the importance of 

long-term financial forecast of l.g.u. in the strategic management of public 

finances of l.g.u, paying attention to the problems associated both with the 

transmission of legal solutions to their practical use by local governments and the 

inability of its use in an efficient and effective manner. 

Keywords: long-term financial forecast, local government units, financial 

management  
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EWOLUCJA STANOWISKA TRYBUNAŁU 

KONSTYTUCYJNEGO W ZAKRESIE POZIOMEGO 

UKŁADU DOCHODÓW W SEKTORZE SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO  
 

Wprowadzenie 

13 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
1
,  która wprowadziła nowe regulacje w zakresie 

finansów samorządu terytorialnego. Ustawodawca w art. 29, 30 oraz 31 tej 

ustawy nałożył na część gmin, powiatów oraz województw obowiązek 

wpłaty pewnej części swych dochodów do budżetu państwa, celem 

przeznaczenia na tzw. część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i 

powiatów oraz na tzw. część regionalną dla województw. Ta 

obowiązkowa wpłata nazywana jest „Janosikowym” ze względu na to, iż 

płacą ją najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych.  

W praktyce do uiszczania takiej opłaty obowiązane są gminy, w 

których dochody podatkowe są większe niż 150 % średniej dochodów 

podatkowych dla wszystkich gmin. Im wyższa jest różnica między średnią 

a dochodami jednostki, tym większy ich procent zobowiązana jest ona 

przekazać do budżetu państwa (w przypadku gmin przy 150 % jest to 

20%, przy 200% - 25% a przy 300% już 30%). W przypadku powiatów i 

województw próg ten jest niższy i wynosi 110 %. 

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na część 

równoważącą subwencję ogólną dla poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego, która stanowi istotny problem badawczy w dziedzinie 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz.U., Nr 203, poz. 1966 ze zm.), dalej zwana: ustawa o dochodach j.s.t. 
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finansów publicznych samorządu terytorialnego. W praktyce kwestia 

wyrównywania szans rozwojowych różnych jednostek samorządu 

terytorialnego nadal pozostaje niewystarczająco rozwiązana ze względu na 

szczątkowe i niepełne uregulowania prawne w tym zakresie.  

Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego, 

przede wszystkim orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów 

wyrażonych w literaturze przedmiotu. Za cel badawczy postawiono 

wykazanie różnic w postrzeganiu „Janosikowego”, jego znaczenia i roli 

jaką faktycznie ten mechanizm odgrywa. Ponadto celem badawczym było 

wykazanie ewolucji w zakresie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, a 

także próba dokonania oceny sprawiedliwości i konstytucyjność tzw. 

„Janosikowego”.  

Hipoteza badawcza wiązała się z przyjęciem założenie, iż 

mechanizm poziomego wyrównywania jest konstrukcją nieodpracowaną, 

która powoduje nierównomierny rozkład obciążań jednostek samorządu 

terytorialnego, ponadto zawiera wiele sprzeczności i nieprzemyślanych 

rozwiązań. Przyjęta hipoteza badawcza odwołuje się do praktyki 

funkcjonowania „Janosikowego”. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, iż „ d dnia 1 stycznia 

2008 r., bezpośrednio w ustawie o dochodach  j.s.t. uregulowane zostały 

zasady podziału między powiaty części równowa ącej subwencji ogólnej. 

Przed dniem 1 stycznia 2008 r. zasady takie na mocy delegacji ustawowej 

ustalał – w drodze rozporządzenia – minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, zobligowany do zasięgnięcia opinii reprezentacji jednostki 

samorządu terytorialnego.  kreślenie tych zasad następowało w drodze 

rozporządzenia, przy uwzględnieniu przykładowo tylko wskazanych w 

ustawie kryteriów, tzn. z powodu zmiany finansowania zadań powiatów. 

Przedstawiony powy ej sposób określenia zasad podziału części 
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równowa ącej subwencji ogólnej zakwestionował Trybunał  onstytucyjny 

(…), podkreślając,  e podział części równowa ącej powinien być 

określony aktem ustawowym, a nie w drodze rozporządzenia”
2
.  

W leksykonie budżetowym Sejmu RP Marzena Korolewska 

stwierdza, iż
3
: „Część równowa ąca subwencji ogólnej dla gmin i 

powiatów stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania 

dochodów). U podstaw tego rozwiązania stoi przekonanie, i  mieszkańcy 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla 

mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu 

na sytuację finansową jednostek”. 

Problematyka tak zwanego „Janosikowego” pojawiła się na 

gruncie prawa podatkowego i nie tylko na gruncie ustawodawstwa 

polskiego, ale także w innych państwach Unii Europejskiej. Przykładowo 

wskazać można Niemcy, gdzie „Janosikowe” stanowiło pewną formą 

podatku solidarnościowego, stosowanego w Niemczech po zjednoczeniu 

tego państwa, oraz w Grecji - w obliczu kryzysu gospodarczego 2010 r. 

Wbrew temu, co można usłyszeć w środkach masowego przekazu 

„Janosikowe” nie jest tylko problemem województwa Mazowieckiego 

(choć rzeczywiście kwotowo, wraz z Miastem Stołecznym Warszawa, jest 

ono głównym płatnikiem). Z danych statystycznych wynika, iż w 2012 r. 

tytułem części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa 

wpłynęło ponad 80 milinów złotych wpłacone przez miasto Poznań, 

niemal 60 milinów zł przez miasto Kraków oraz Wrocław
4
.  

                                                 
2
 Z. Ofiarski, Dochody bud etu j.s.t. z subwencji (w:) Finanse samorządowe 580 pytań i 

odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r., s. 

361-362. 
3
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=568A6423E1527F68C1257A8

0003392C2&litera=C, (28.04.2014). 
4
 http://www.stopjanosikowe.pl/co-to-jest-janosikowe-i-kto-je-placi/, (28.04.2014). 
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W odniesieniu do gmin, należy zwrócić uwagę na duże 

zaangażowanie finansowe między innymi Nowego Warpna (18 mln), 

Polkowic (24 mln) oraz Kleszczowa (46,5 mln). Mając powyższe na 

uwadze aktualne pozostaje pytanie, kto staje się beneficjentem tych 

środków
5
?  

Przytoczenie jednej, właściwej odpowiedzi nie jest możliwe. 

Wpływ na to ma wiele dodatkowych czynników, których ustalenie 

powoduje kolejne niejasności. Należy zaznaczyć, iż dość skomplikowane 

zasady naliczania tejże opłaty sprawiają, że część województw jest 

jednocześnie płatnikiem i inkasentem „Janosikowego”. Dzieje się tak 

choćby w przypadku województwa dolnośląskiego, które za 2013 r. 

pobrało z kasy państwa niemal 80 mln złotych tytułem części 

równoważącej subwencji ogólnej, wpłacając jednocześnie nieco ponad 70 

mln zł. Bez wątpienia wpływ na to ma oddziaływanie silnego ośrodka 

centralnego, jakim jest Wrocław oraz mniej zamożnych gmin 

znajdujących się w tym województwie
6
.  

Z jednej strony spotkać można pogląd, według którego subwencja 

ta wspiera głównie tereny wschodniej Polski. Jednakże, z drugiej strony, 

analizując wysokość kwot, jakie zostały przekazane poszczególnym 

województwom, w 2013 r. głównym beneficjentem „Janosikowego” było 

województwo podkarpackie, zasilone kwotą niemal 100 mln złotych. Na 

drugim miejscu znajdował się budżet województwa dolnośląskiego 

(prawie 80 mln złotych), trzecie natomiast było województwo warmińsko-

mazurskie (64 mln złotych). Województwo zachodniopomorskie znalazło 

się na miejscu piątym, zyskując kwotę nieco ponad 55 mln złotych
7
. 

                                                 
5
 http://m.onet.pl/biznes/kraj,w6ta, (30.04.2014). 

6
 Ibidem 

7
 http://m.onet.pl/biznes/kraj,w6t37 (30.04.2014). 
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Mając na uwadze powyższe dane bezzasadnym wydaje się pogląd o 

wspieraniu jedynie terenów Polski wschodniej. 

„Janosikowe” wzbudza sporo kontrowersji. Istotę tego problemu 

wyjaśnia szczegółowa analiza budżetu województwa mazowieckiego. 

Region ten wraz ze swoją stolicą, Warszawą, jest najbardziej obciążony 

wpłatami na rzecz subwencji równoważącej. Za 2013 r. wpłata ta wynosiła 

661 mln zł. Stolica oddać musiała aż 828 mln zł. Oznacza to, iż kwota 

wydatków uwzględniająca wyżej wymienioną wpłatę przewyższa kwotę 

dochodów, co w krótkiej perspektywie doprowadzić może do bankructwa 

tejże jednostki samorządu terytorialnego. Dzieje się tak miedzy innymi 

dlatego, że algorytm ustalający mechanizm opłaty „Janosikowego” został 

w ustawie o dochodach j.s.t. sztywno ustalony, tzn. progi, które nakreślił 

ustawodawca, nie uwzględniają bieżącej sytuacji jednostki. Jako 

niewłaściwy podaje się także brak analizy struktury wydatków i potrzeb. 

Analiza oparta o dane liczbowe, wydaje się być mało precyzyjna (dane 

takie bowiem nie zawsze przekładają się na sytuację ekonomiczną i 

budżetową).   

 

Analiza rozstrzygnięć wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 

stycznia 2013 r.  

W sierpniu 2010 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawa złożyła do 

Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konstytucji RP)
8
 przepisów ustawy o 

dochodach j.s.t. Podniesiono, iż artykuły 29 ust. 1, 32 ust. 3 oraz artykuł 

36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach j.s.t. nie są zgodne z Konstytucją RP i 

naruszają zasady: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

                                                 
8
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483). 
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proporcjonalności (art. 2 Konstytucji RP), równości (art. 32 Konstytucji 

RP), samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego i 

adekwatności (art. 167 Konstytucji RP) oraz zasadę władztwa 

podatkowego (art. 168 Konstytucji RP). 

 W ocenie wnioskodawcy przepisy ustawy o dochodach j.s.t. 

przeczą konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności, nie spełniając jej 

przesłanek. Przykład województw, będących jednocześnie płatnikiem i 

beneficjentem „Janosikowego” wskazuje na brak spójności ustawodawcy: 

„ ryterium konieczności (niezbędności) nakazuje, by horyzontalne 

instrumenty wyrównawcze mogły działać dopiero wówczas, gdy słabsze 

finansowo jednostki samorządu nie będą w stanie, na poziomie pewnego 

minimum, realizować przypisanych im prawnie zadań w ramach 

zwyczajnych środków finansowych, o których mowa w art. 167 ust. 2 

 onstytucji”
9
.  

Zwrócono również uwagę na brak precyzji w definicji pojęcia: 

„dochód podatkowy”. Nie zawiera ona kompletnego wyliczenia źródeł 

dochodów własnych gmin i powiatów, co może zakłócać obraz sytuacji 

finansowej poszczególnych jednostek, a co za tym idzie nie jest spełniona 

przesłanka proporcjonalności. 

Ponadto, według schematu przyjętego w ustawie o dochodach j.s.t., 

do obliczenia sytuacji gmin oraz powiatów brane są pod uwagę dochody 

sprzed dwóch lat. W ocenie wnioskodawcy sam fakt ochrony stabilności 

finansowej jednostek biedniejszych, jako ochrony interesu publicznego 

stanowiącego usprawiedliwienie dla ingerencji w samodzielność 

finansową jednostek bogatszych nie jest przesłanką wystarczającą.  

                                                 
9
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt K 14/11( Dz. 

U. z 2013r., poz. 193). 
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Strona skarżąca ww. rozwiązanie ustawowe, wskazywała również 

na niezgodność przepisów ustawy o dochodach j.s.t. z zasadą równości 

jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na nieuzasadnione 

zrównanie ze sobą wszystkich gmin i powiatów. Nieuwzględnienie 

szczególnej, ustawowej pozycji miasta stołecznego Warszawa, a także 

płynących z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych, stawiało 

stolicę w pozycji niekorzystnej. Wnioskodawca poparł to stwierdzenie 

szczegółowym wyliczeniem, przedstawiając procentowy udział wpłat 

wyrównawczych w dochodach i wydatkach miasta Warszawy, a 

pozostałych miast na prawach powiatu.  

Wątpliwości wzbudził również sposób podziału środków 

pochodzących z wpłat wyrównawczych dokonanych przez gminy. Z 

punktu widzenia strony skarżącej niewłaściwe było pozostawienie do 

dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych kwoty 

utworzonej z wpłat wyrównawczych, bez jednoczesnego wskazania 

przesłanek jakimi minister powinien kierować się dysponując tą kwotą. 

Powyższe rozwiązanie, stało w sprzeczności z art. 167 ust. 3 Konstytucji 

RP, z którego wypływa nakaz wyłączności ustawy dla określenie źródeł 

dochodu jednostek samorządu terytorialnego.  

Kolejnym zarzutem stawianym przez wnioskodawcę było 

niezgodne z obowiązującą wykładnią, rozszerzenie definicji 

konstytucyjnego pojęcia „dochodu własnego” jednostek samorządu 

terytorialnego, do których ustawodawca zaliczył np. udział we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego 

od osób prawnych. Tymczasem, w art. 167 ust. 2 Konstytucji RP 

dochodem własnym określono środki finansowe pochodzące ze źródeł 

samorządowych (np. opłat i podatków lokalnych), „nie zaś uzyskane 
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poprzez przekazanie przez władzę centralną części jej własnych 

dochodów, pochodzących z podatków państwowych”
10

. 

Wnioskodawca podniósł także zarzut naruszenia zasady 

adekwatności udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach 

publicznych, w stosunku do zadań publicznych wykonywanych przez te 

jednostki. W opisywanej sytuacji niemożliwe było prawidłowe 

wykonywanie zadań publicznych przez miasto stołeczne Warszawa. 

Podając odpowiednie wyliczenia strona skarżąca zaznaczyła, że w 

ówczesnych realiach konieczność wpłaty części dochodów na część 

równoważącą subwencji ogólnej powodowała konieczność nie tylko, 

rezygnacji z niektórych inwestycji lokalnych, ale także zaciągania 

zobowiązań finansowych celem terminowego wywiązywania się z 

powinności dokonywania wpłat
11

. 

Należy zwrócić uwagę na przeciwstawienie obowiązku płatności 

„Janosikowego” z brakiem dodatkowych źródeł finansowania, 

przeznaczonych na cele pełnienia przez Warszawę funkcji miasta 

stołecznego. Ponadto, w ocenie strony skarżącej, ustawodawca nadmiernie 

ograniczył swobodę dysponowania dochodami własnymi jednostek 

samorządu terytorialnego, a w dalszej perspektywie poprzez wspieranie 

mniej zamożnych regionów, przerzucił na samorządy lokalne zadania 

ogólnopaństwowe, co łącznie prowadziło do naruszenia zasady 

adekwatności.  

Mając powyższe na uwadze, w toku ww. postępowania poruszono 

również problem wynikający z analizy art. 168 Konstytucji RP, w związku 

                                                 
10

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
11

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
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z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
12

 i zawartym w 

nim obowiązkiem stworzenia warunków do prowadzenia władztwa nad 

systemem podatków i opłat lokalnych. Strona skarżąca zwróciła uwagę, że 

wpłaty na subwencję równoważącą nie uwzględniały stosowanych przez 

gminy preferencji podatkowych, co prowadziło do ograniczenia 

samodzielności finansowej jednostek samorządu w zakresie władztwa 

podatkowego, naruszając tym samym zasadę zaufania jednostek 

samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa.   

Trybunał Konstytucyjny, analizując zarzuty stawiane przez stronę 

skarżącą, skoncentrował się głównie na problemie zasady 

proporcjonalności. Podkreślono, że w dwóch dotychczasowych 

orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, odnoszących się do kontroli 

przepisów ustawy o dochodach j.s.t., nie przeprowadzano testu 

proporcjonalności. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 

lipca 2006 r. o sygn. K 30/04
13

 argumentację podparto zasadą 

adekwatności, natomiast w orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. K 9/08
14

 

zasadą odpowiedniości dochodów do wydatków komunalnych.  

 „Trybunał de facto (…) zdeterminował treść tej zasady (zasady 

proporcjonalności), formułując pytania charakterystyczne dla testu 

proporcjonalności
15
. Posługiwanie się owym testem proporcjonalności 

sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na trzy pytania:  

– czy wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych 

przez nią skutków,  

                                                 
12

 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 

października 1985 r. (Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607), obecnie nazywana Europejską Kartą 

Samorządu Lokalnego. 
13

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 25 lipca 2006 r. ,sygn. akt K 30/04 

(Dz. U., Nr 141 poz. 1011).  
14

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08 (Dz. 

U., Nr 21 poz. 109).  
15

 Zob. Orzeczenie z 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, OTK w 1995 r., cz. I, poz. 12. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-26-stycznia-2010-r-sygn-akt-k-908/?on=03.05.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-26-stycznia-2010-r-sygn-akt-k-908/?on=03.05.2014
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– czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z 

którym jest powiązana,  

– czy rezultaty wprowadzanej regulacji pozostają w odpowiedniej 

proporcji do cię arów nakładanych na obywatela
16

. Co istotne, negatywna 

odpowiedź na którekolwiek z przytoczonych powy ej pytań uzasadnia 

dokonanie przez Trybunał derogacji zaskar onej regulacji
17

. 

 Zwrócono tym samym uwagę, że istotne było nie tyle spełnienie 

warunków zasady proporcjonalności, ile ustalenie jej faktycznych podstaw 

obowiązywania, nad czym skoncentrował się Trybunał Konstytucyjny. 

Uznano, że jeżeli za źródło tejże zasady przyjęty zostanie art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP nie będzie można objąć jej zasięgiem jednostek samorządu 

terytorialnego. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane 

są przyjęciem za podstawę obowiązywania art. 2 Konstytucji RP.  

Trybunał Konstytucyjny uznał zatem, iż rzeczywiście art. 2 

Konstytucji RP pozostaje jednym z podstawowych źródeł zasady 

proporcjonalności, jednak głównie w stosunku do konstytucyjnych praw i 

wolności. Nie jest natomiast możliwe przeniesienie schematu treści relacji 

między władzą publiczną, a jednostką (a więc również testu 

proporcjonalności), do relacji między poszczególnymi organami 

sprawującymi władzę państwową: „rygoryzm testu proporcjonalności nie 

mo e być wykorzystywany w celu określenia relacji między 

poszczególnymi podmiotami władzy publicznej”
18

.  

Oznacza to, że w stosunku do samorządu terytorialnego, 

rzeczywiście powinno się stosować art. 2 Konstytucji RP, przy 

interpretacji zasady proporcjonalności, jednak każdorazowo powinno to 

                                                 
16

 Zob. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, uwagi do art. 31, 

s. 29. 
17

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
18

 Ibidem 
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być dokonywane przez pryzmat konkretnych konstytucyjnych regulacji 

stanowiących o funkcjonowaniu samorządu, nie zaś za pomocą testu 

proporcjonalności. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, iż w 

kontekście argumentacji przedstawionej przez stronę skarżącą, nie może 

rozstrzygnąć o zgodności przepisów, z tak interpretowaną zasadą 

proporcjonalności.  

 Podobnie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął kwestię orzekania 

o zgodności z zasadą równości. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie 

pozostawia wątpliwości, że może on orzekać o złamaniu zasady równości 

tylko wtedy, gdy dotyczy ona jednostek, zaś w tym konkretnych 

przypadku nie ma podstaw do takiego twierdzenia.  

 „Trybunał  onstytucyjny uznał,  e dopuszczalnymi i adekwatnymi 

wzorcami kontroli w niniejszym postępowaniu są: art. 2  onstytucji RP i 

wynikająca z zasady demokratycznego państwa prawnego zasada zaufania 

do państwa i stanowionego przez nie prawa, art. 2 w związku z art. 167 

ust. 1-4  onstytucji RP i wynikające z niego zasady: samodzielności 

finansowej samorządu terytorialnego, adekwatności środków finansowych 

i zadań, wyłączności ustawowej oraz art. 168  onstytucji RP wyra ający 

zasadę ograniczonego władztwa podatkowego jednostek samorządu 

terytorialnego”
19

.   

 Oceniając zgodność z zasadą adekwatność, na wstępie należy 

zauważyć, że doktryna nie wypracowała jednolitej metody oceny stopnia 

realizacji zasady adekwatności środków do zadań. Oznacza to, że 

każdorazowo należy indywidualnie ocenić dany przypadek. Trybunał 

Konstytucyjny oparł się w powyższej sytuacji na wypracowanych w 

dotychczasowym orzecznictwie stwierdzeniach: „W świetle orzecznictwa 

Trybunału  onstytucyjnego, modyfikacje źródeł dochodu są dopuszczalne, 

                                                 
19

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
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je eli „nie zachodzą oczywiste dysproporcje między zakresem zadań a 

poziomem dochodów”, „nie przekreślą odpowiedniości udziału 

samorządu w dochodach publicznych”, „ustawodawca nie naruszy w 

drastyczny sposób samodzielności finansowej gminy”. Ustalenie czym jest 

„adekwatność” przysparza wiele trudności. Normy konstytucyjne, 

znajdujące się w artykule 167 Konstytucji RP, mają charakter jedynie 

programowy, wydawałoby się, że do doktryny należy wypracowanie 

precyzyjniejszych wskazań, co jednak do chwili obecnej nie nastąpiło. Z 

kolei, ze względu na zróżnicowanie zadań jednostek samorządu 

terytorialnego zawartych we wspomnianym wyżej przepisie nie jest 

możliwe określenie jednego minimalnego poziomu środków, które zasada 

adekwatności przydzielałaby tym jednostkom. Trybunał Konstytucyjny 

również nie był władny do takiego określenia, zatem przyjąć można, iż 

ewentualne regulacje dotyczące tej kwestii, poza bardzo rzadkimi 

przypadkami oczywistej dysproporcji, mieszczą się w ramach swobody 

ustawodawczej.  

 Oceniając wyżej wymienione rozwiązania, Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że niektóre z nich wydają się błędne, co nie 

czyni ich jednocześnie sprzecznymi z Konstytucją RP. Ustawodawca 

został obdarzony pewną swobodą decyzyjną co do wyboru niektórych 

metod postępowania, a granicą takiej swobody jest zatem zasada 

adekwatności, której przekroczenia Trybunał Konstytucyjny się nie 

dopatrzył. Stwierdzono zatem, że nie można ustawie o dochodach j.s.t. 

przypisywać cech niekonstytucyjności
20
. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

iż kryteria przyjęte przez ustawodawcę nie odzwierciedlają potencjału 

dochodowego jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do 

uiszczania wpłat wyrównawczych oraz jednostek czerpiących z tych wpłat 

                                                 
20

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
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korzyści. Takie ukształtowanie tego mechanizmu nie jest jednak 

niezgodne z Konstytucją RP i nie prowadzi do uchylenia przepisów, na 

podstawie których ustala się krąg podmiotów zobowiązanych do wpłat, a 

także przepisów określających zasady rozdysponowywania części 

równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów.  

 

Analiza rozstrzygnięć wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 

marca 2014 r. 

 Konstytucyjnością przepisów ustawy o dochodach j.s.t. Trybunał 

Konstytucyjny zajął się ponownie wydając dnia 4 marca 2014 r. wyrok o 

sygn. akt K 13/11. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: „art. 31 oraz art. 

25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom 

zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań 

własnych, są niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 

 onstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 9 ust. 5 

Europejskiej  arty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 

dnia 15 października 1985 r.”
21

. 

 Trybunał Konstytucyjny w swojej ocenie nie odnosił się do 

przepisów ustawy dotyczącej płatnych autostrad ze względu na to, iż 

Europejska Karta Samorządu Lokalnego nie jest adekwatnym wzorcem 

kontroli tych przepisów. Samorząd województwa jest bowiem wspólnotą 

regionalną, zaś przepisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 

odnoszą się do wspólnot lokalnych tzn. wspólnot mieszkańców gmin, 

powiatów, miast i miast na prawach powiatów.  

                                                 
21

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt K 13/11 ( Dz. U. 

z 2014 poz. 348). 
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Wzorcami, na których oparł się w niniejszym orzeczeniu Trybunał 

Konstytucyjny są zasady wynikające z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 

166 ust. 1 Konstytucji RP. W art. 167 ust. 1 Konstytucji RP została 

przedstawiona zasada adekwatności tzn. w analizowanym przypadku 

chodziło o zapewnienie samorządowi odpowiedniego udziału w 

dochodach publicznych państwa stosownie do przypadających mu zadań. 

Z art. 167 ust. 2 tego przepisu wynika natomiast kolejna zasada - 

przekazywania dochodów ze szczebla centralnego na rzecz samorządu. 

Ostatnim wzorcem uznanym przez Trybunał Konstytucyjny, na który 

powoływał się wnioskodawca była zasada podstawowego charakteru 

dochodów samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań 

własnych (art. 167 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP). 

 Konsekwencją uznania za niezgodne z Konstytucją RP przepisów 

stanowiących podstawę funkcjonowania mechanizmu wyrównania 

poziomego dla województw (art. 31 oraz art. 25 ustawy o dochodach j.s.t.) 

było umorzenie postępowania w zakresie kontroli przepisu 

modyfikującego ten mechanizm w latach 2010-2011 (art. 6 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw
22

). 

 Wnioskodawca, którym był Sejmik Województwa Mazowieckiego 

na wstępie wskazał, że województwo mazowieckie było zobowiązane na 

gruncie obecnie obowiązującego porządku prawnego wnosić do budżetu 

państwa wpłatę z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej 

dla województw tzw. wpłatę korekcyjno-wyrównawczą. Powyższe 

zobowiązanie wynika z art. 31 ustawy o dochodach j.s.t. Jako pierwsze 

wskazane zostało naruszenie przez art. 6 ust. 1 i 2 u.zm.u.a. w związku z 

                                                 
22

 (Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 966), dalej zwana: u.zm.u.a. 
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art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji 

RP, przez to, że znosi konstytucyjne cechy dochodów własnych 

samorządu terytorialnego.  

Analizując charakter instytucji wpłaty korekcyjno-wyrównawczej 

wnioskodawca powoływał się na to, iż wpłaty wyrównawcze powinny być 

instytucją wyjątkową i stosowaną wówczas, gdy stan finansów państwa 

nie jest w stanie wyeliminować dysproporcji z użyciem zwyczajnych 

środków konstytucyjnych. Przedstawione zostały również skutki 

finansowe dla budżetu województwa mazowieckiego, jakie w latach 2004-

2010 wywołał obowiązek przekazywania do budżetu państwa wpłat na 

część regionalną subwencji ogólnej. Z obserwacji wnioskodawcy 

wynikało systematyczne ograniczanie w latach 2004-2009 samodzielności 

finansowej tego województwa oraz stale rosnący stan zadłużenia.  

Sejmik Województwa Mazowieckiego podkreślał w swojej 

argumentacji, że wpłata na część regionalną subwencji ogólnej miała 

charakter celowy i miała doprowadzić do wyrównania potencjału 

finansowego poszczególnych samorządów. Powinna zatem stanowić 

wyjątek od system finansowania samorządu, który wykluczał 

funkcjonowanie poziomego systemu wyrównywania dochodów między 

samorządami. Zgodnie z brzmieniem innego orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego
23

 wpłaty korekcyjno-wyrównawcze mogły stanowić 

jedynie przejściowy i dostosowawczy instrument finansowego 

równoważenia potencjałów poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 Wnioskodawca wskazał również na fakt, iż art. 6 ust. 1 i 2 

u.zm.u.a. z mocą wsteczną zmieniał - w celu obliczenia wskaźników, 

                                                 
23

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt 30/04.  
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będących podstawą wyliczenia kwoty tzw. „Janosikowego” - wysokość 

udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych z 14% na 14,75%
24
. Zdaniem składającego wniosek oznaczało 

to, że instrumenty obliczania wpłat opierały się na narzuconych przez 

ustawodawcę z mocą wsteczną fikcyjnych wartościach, a nie na 

wartościach rzeczywiście uzyskanych przez województwo. Z danych 

wskazanych przez ww. skarżącego wynika, że kwota wpłaty obliczona na 

podstawie zakwestionowanego art. 6 ust. 1 i 2 u.zm.u.a. wzrosła o 50 mln 

zł w stosunku do kwoty obliczanej dotychczasową metodą. Sejmik 

Województwa Mazowieckiego wskazywał, że wprowadzony przez 

ustawodawcę system obliczania wpłat korekcyjno-wyrównawczych nie 

uwzględniał negatywnych skutków kryzysu, który spowodował 

zmniejszenie się dochodów podatkowych województwa mazowieckiego. 

W ocenie wnioskodawcy taka sytuacja doprowadziła do postawienia 

województwa mazowieckiego w sytuacji diametralnie gorszej ustrojowo 

od innych województw oraz do zniesienia konstytucyjnych cech 

dochodów własnych (zasady wynikające z art. 167 Konstytucji RP 

dotyczące wyposażania j.s.t. w dochody). Każdemu województwu 

przysługiwało prawo do korzystania z dochodów własnych, które zostały 

mu przyznane zarówno w Konstytucji RP, jak i w ustawie o dochodach 

j.s.t. Ewentualne różnice, które są nieodzownym elementem 

zróżnicowania gospodarczego kraju, mogą również wynikać z poziomu 

gospodarności przedstawicieli wspólnot terytorialnych oraz regionalnych 

organów władzy publicznej. Kwestie wyposażania samorządów w 

dochody z założenia miały dotyczyć relacji z państwem, a nie 

samorządów między sobą. W opinii wnioskodawcy, gdy pojawiała się 

potrzeba określenia nowych zasad dysponowania dochodami własnymi, to 

                                                 
24

Art. 6 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., w poprzednich latach udział ten wynosił 14%. 
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taka zmiana powinna nastąpić w drodze ustawowej, nie zaś przez wpłaty 

korekcyjno-wyrównawcze.  

Nie do przyjęcia pod względem zgodności z Konstytucją RP 

uznano również stan, w którym instytucja z założenia przejściowa i 

wyjątkowa zostaje zmieniona, co w konsekwencji doprowadza do 

czasowego zawieszenia fundamentalnych zasad całego systemu. 

Województwo mazowieckie zmuszone zostało do zaciągnięcia kredytu na 

sfinansowanie wpłaty do budżetu z tytułu części regionalnej subwencji 

ogólnej. Ograniczeniu uległa możliwość realizacji tzw. zadań własnych 

tego województwa. Wnioskodawca zwrócił uwagę na fakt, iż zmiana 

systemu funkcjonowania tzw. „Janosikowego” stanowi rozwiązanie, które 

jest sprzeczne z pierwotnym celem, dla którego wprowadzono tę 

instytucję. Taka regulacja stanowiła wyraz jawnej niekonsekwencji 

ustawodawcy i nie znajdowała uzasadnienia w innych przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 Ostatnim zarzutem podnoszonym przez wnioskodawcę było 

naruszenie przez ustawodawcę w art. 31 w związku z art. 25 ustawy o 

dochodach j.s.t. i w związku z art. 6 ust. 1 i 2 u.zm.u.a. art. 167 ust. 1 i 3, 

w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z art. 9 

Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w zakresie, w jakim znosił 

możliwość swobodnego kształtowania polityki finansowej samorządu 

terytorialnego w celu realizacji zadań własnych. Na potwierdzenie tej tezy 

wskazano, że poprzez nieuwzględnienie zasady adekwatności dochodów 

do zakresu finansowanych zadań oraz poprzez zbyt restrykcyjny 

mechanizm wpłat, który przewidywał przywoływany już wcześniej art. 6 

ust. 1 i 2 u.zm.u.a. miało miejsce naruszenie zdolności materialnej 

płatnika
25
. Powyższe oznaczało brak możliwości realizacji zadań 

                                                 
25

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 13/11. 
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publicznych ze względu na ubytki finansowe dochodów w stosunku do 

dochodów własnych, których jednym z rodzajów są dochody z tytułu 

udziału w podatkach. Przy tak ukształtowanej sytuacji samorząd 

województwa mazowieckiego nie był w stanie swobodnie kształtować 

polityki finansowej w celu realizowania zadań własnych, jak podkreślał 

wnioskodawca. 

Ponadto podnosił, iż prawo samorządu województwa do 

dochodów własnych zostało ukształtowane niekonstytucyjnie, co 

potwierdzały przywoływane przez niego argumenty. Jednocześnie, 

zablokowane zostało konstytucyjne prawo do kształtowania polityki 

finansowej oraz planowanie dochodów budżetowych.  

Trybunał Konstytucyjny, dokonując oceny zakwestionowanych 

regulacji, miał na względzie zarówno sytuację finansową wnioskodawcy, 

jak i znaczenie mechanizmu poziomego wyrównania dochodów dla ogółu 

jego uczestników. Niejednokrotnie podkreślał również, że sytuacja 

finansowa poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego nie może 

stanowić jedynego punktu odniesienia w sprawie o niekonstytucyjność. 

Jednakże zgodnie z zasadą adekwatności dochodów wpływ regulacji 

prawnych na każde województwo nie może być zupełnie obojętny i 

niedostrzegalny. Już na wstępie Trybunał Konstytucyjny zauważył, że 

konstrukcja ustalania wpłat wyrównawczych nie uwzględnia silnych 

zmian w dochodach województw będących skutkiem cyklicznych wahań 

w gospodarce. 

Wpływ na takie wnioski Trybunału Konstytucyjnego miał 

postępujący kryzys finansów publicznych, który odbił się znacznym 

wzrostem wpłat na cześć regionalną subwencji wraz z jednoczesnym 

obniżeniem dochodów podatkowych będących postawą wyliczania tej 

kwoty. Przykład wcześniejszego orzecznictwa (wyrok Trybunału 
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Konstytucyjnego o sygn. K 14/13
26
) wskazuje, iż obliczanie wskaźników 

na podstawie danych sprzed 2 lat nie stanowiło metody niekonstytucyjnej. 

Natomiast, w okresie niekorzystnych warunków na rynku, korzystanie z 

tych samych danych prowadziło do wzmożonego obciążanie finansów 

samorządów. W opinii Trybunału Konstytucyjnego prawodawca nie mógł 

tworzyć prawa w oderwaniu od gospodarki państwa. Powinien on 

uwzględniać występujące w gospodarce powtarzalne cykle koniunktury i 

dekoniunktury. Tym bardziej, że w wypadku wpłat na cześć regionalną 

subwencji takie wahania mają niebagatelne znaczenie dla dochodów 

własnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Mogą 

prowadzić one do nadmiernego ubytku dochodów własnych w okresach 

kryzysu gospodarczego.  

W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż: 

„brak jakichkolwiek regulacji zabezpieczających samorząd przed 

nadmiernym ubytkiem dochodów własnych w okresie takich zmian, które 

dodatkowo uwzględniałyby rzeczywistą kondycję finansową jednostki 

samorządu terytorialnego w chwili dokonywania wpłat wyrównawczych, 

powoduje,  e mechanizm określony w art. 31 ust. 1 ustawy o dochodach 

j.s.t. nale y uznać za naruszający art. 167 ust. 1 i 2  onstytucji RP”
27

.  

Sytuacja, w której mechanizm korekcyjno-wyrównawczy 

prowadził do spadku dochodów poniżej przeciętnych dochodów dla 

województwa – płatnika jest wypaczeniem tego systemu. Według założeń 

miał on bowiem wyrównywać, a nie pozbawiać. Zachodzi wówczas 

sprzeczność z zasadą solidarności i zasadą dobra wspólnego. Naruszone w 

konsekwencji zostają interesy członków wspólnoty samorządowej, a 

możliwości finansowania ich potrzeb ulegają obniżeniu.  
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
27

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 13/11. 
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W swojej argumentacji Trybunał Konstytucyjny powołuje się 

również na art. 16 ust. 2 Konstytucji RP, z którego wywodzi gwarancję 

odpowiedniego poziomu dochodów, który jest niezbędny dla realizacji 

pewnych zadań własnych. Mechanizm wyrównania poziomowego jako 

instytucja wyjątkowo stosowana i realizująca zasadę sprawiedliwości 

byłby zgodny z Konstytucją RP. Jednak wyrównywanie systemowych 

niedoborów odbywające się na podstawie aktualnie obowiązujących zasad 

umożliwia przekazanie środków pochodzących z wpłat nawet 

samorządom zobowiązanym do tych wpłat, tzn. otrzymują je nie tylko 

samorządy potrzebujące. Takie konsekwencje wpłat na część regionalną 

subwencji ogólnej, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, świadczą o 

niekonstytucyjności tego rozwiązania. Mechanizm korekcyjno-

wyrównawczy powinien, jako instytucja będąca wyjątkiem w określonym 

w Konstytucji RP systemie dochodów, funkcjonować jedynie w zakresie 

niezbędnym. 

 

Uwagi końcowe 

W nawiązaniu do postawionej hipotezy, po przeprowadzeniu 

analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz doktryny wykazano 

nieskuteczność mechanizmu poziomego wyrównywania oraz jego rażącą 

dysfunkcjonalność. Nieporadność ustawodawcy wprowadzającego 

powyższe rozwiązania, sprawiła że zamiast sprawnego mechanizmu 

wyrównania szans, będącego gwarantem równego dostępu do systemu 

redystrybucji dóbr publicznych otrzymaliśmy twór, który nie spełnia 

swych podstawowych założeń, a zamiast pomagać potrzebującym 

niebezpiecznie destabilizuje sytuację finansową jednostek obciążanych. W 

przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego, nieodzownym elementem 

funkcjonowania omawianego mechanizmu było wprowadzenie pewnych 
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kryteriów umożliwiających selektywność w wyborze zarówno 

beneficjentów, jak i płatników wpłat do budżetu państwa. Służyłoby to 

uniknięciu sytuacji, w której płatnik staje się jednocześnie beneficjentem 

omawianej wpłaty. W celu sprawnego i konstytucyjnego działania tej 

konstrukcji konieczny jest szereg zmian, który pomimo krytyki ze strony 

Trybunału Konstytucyjnego nie znalazł jeszcze odzwierciedlenia w 

żadnym akcie prawnym.  

Podkreślenia wymaga ewolucja stanowiska Trybunału 

Konstytucyjnego w omawianym przedmiocie sprawy. „Trybunał 

 onstytucyjny, biorąc pod uwagę wskazane w toku postępowania dane 

finansowe, uznał,  e konstrukcja systemu ustalania wpłat wyrównawczych 

nie uwzględnia silnych zmian w dochodach województw będących 

skutkiem cyklicznych wahań w gospodarce.”
28

.  Zmiana, o której mowa 

wyżej, nastąpiła głównie poprzez analizę sytuacji gospodarczej w czasach 

dekoniunktury. Jakkolwiek nie miało istotnego znaczenia, z punktu 

widzenia ochrony wartości konstytucyjnych, korzystanie z danych 

finansowych pochodzących z przed dwóch lat w czasie wydawania 

wyroku K 14/11
29
, tak już w 2014 r. owszem. Fakt ten jest relewantny, 

ponieważ w związku ze znacznym spadkiem dochodów pochodzących z 

podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi, niejako do 

podwójnego obciążenia finansowego jednostek samorządu terytorialnego 

czyniąc tym samym przepisy wprowadzające taki mechanizm, 

niezgodnymi z art. 167 Konstytucji RP.  

Podsumowując należy zauważyć, iż wyrok z 2013 r. był tylko 

zapowiedzią zmiany stanowiska Trybunału. Zmiany, która nie jest tak 

rewolucyjna, jak mogłoby się wydawać. Tak naprawdę, to zmieniające się 

                                                 
28

 Materiał źródłowy strony internetowej: http://www.stopjanosikowe.pl/oficjalny-

komunikat-trybunalu-konstytucyjnego-dot-wyroku-ws-janosikowego/,  ( 30.04.2014). 
29

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11. 
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warunki gospodarcze oceniły trafność i życiowe niedopasowanie 

przepisów ustawy o dochodach j.s.t. Trybunał podkreślił, że sytuacja 

budżetowa województwa mazowieckiego nie jest winą ustawodawcy, 

zaznaczając zarazem, że w niektórych sytuacjach nawet poruszanie się w 

ramach swobody ustawodawczej może naruszać konstytucyjne prawa i 

wolności. I chociaż, zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze
30

, 

jednostka samorządu terytorialnego nie może zbankrutować, to 

doprowadzenie do tak dramatycznej sytuacji budżetowej, w jakiej 

aktualnie znajduje się województwo mazowieckie, nie powinno mieć 

miejsca. Na zakończenie przywołać należy jeszcze słowa Adama 

Krzywonia: „Ingerencja w sferę reglamentowanej na mocy ustawy 

zasadniczej samodzielności jednostek samorządowych mo e nastąpić 

tylko, jeśli przemawia za tym inna norma, zasada lub wartość. Celem 

ustawodawcy powinna być zatem ka dorazowo ochrona szeroko 

rozumianego interesu publicznego, który ma swoje źródło w tekście 

 onstytucji. (…) Interes ten mo e być bowiem w niektórych wypadkach 

rozumiany jako dobro ogółu, przy czym wartością przemawiającą za 

ograniczeniem nie powinno być arbitralne dą enie do polepszenia sytuacji 

określonej grupy podmiotów kosztem innej, z naruszeniem wartości 

znajdujących usprawiedliwienie w proporcjonalności.”
31

. 
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Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiona została ewolucja 

stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii części równoważącej 

subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw. Celem niniejszego 

opracowania jest zbadanie problematyki powyżej wskazanej części subwencji 

ogólnej. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz 

materiału normatywnego. Ponadto szczegółowej analizie poddano dwa wyroki 

Trybunału Konstytucyjnego w zakresie "Janosikowego" (wyrok o sygn. K 14/11 

http://prawo.legeo.pl/prawo/wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-26-stycznia-2010-r-sygn-akt-k-908/?on=03.05.2014
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oraz wyrok o sygn. K 13/11). W artykule podjęto próbę dokonania krytycznej 

oceny przyjętych w tym zakresie rozstrzygnięć. 

 

Słowa kluczowe: część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i 

województw, „Janosikowe”, dochody jednostek samorządu terytorialnego; 

 

THE EVOLUTION OF THE POSITION OF THE POLISH 

CONSTITUTIONAL COURT ON THE OFFSET PART OF THE 

GENERAL SUBSIDY FOR COMMUNES, DISTRICTS AND PROVINCES 

 

Summary: This article presents the evolution of the position of the Polish 

Constitutional Court on the offset part of the general subsidy for communes, 

districts and provinces. The purpose of this paper is to draw attention to the 

problems of this legal regulation. The research method adopted in the paper 

consisted in the analysis of normative material and literature. In addition, a 

detailed analysis were given to two judgments of the Constitutional Court 

(judgment in the case. K 14/11, and judgment in the case. K 13/11). This article 

attempts to assess the adopted solutions. 

 

Keywords: The offset part of the general subsidy for communes, districts and 

provinces, The Polish Constitutional Court, incomes of local government units. 
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Edyta Barbara Czupryńska 

 

ZNACZENIE REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WE WSPIERANIU INNOWACJI  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
 

Wprowadzenie 

Na potrzeby niniejszej pracy należy wyodrębnić, z jakże 

obszernego pojęcia Regionalne Programy Operacyjne takie tematy jak: 

innowacje, innowacyjność, fundusze unijne czy też Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny, które będą mogły oddać treść, jaka 

zostanie przekazana.  

W obecnych czasach temat funduszy europejskich jest 

popularnym, powszechnymi często podejmowanym problemem w 

literaturze przedmiotu.  

Obecna pozycja Polski na arenie międzynarodowej daje szanse 

Polakom na rozwój infrastruktury, turystyki, środowiska przyrodniczego i 

kulturowego nie tylko ze źródeł własnych, lecz również dotacji z źródeł 

zewnętrznych, jakim jest Unia Europejska. Województwa mają możliwość 

korzystania z funduszy unijnych, między innymi na budowę dróg, 

obwodnic, tras tramwajowych, zakup nowych maszyn czy urządzeń, 

programów, ułatwienie dostępu do nowych technologii. Poprzez 

wdrażanie programów unijnych należy uznać, czy określone działania 

przyniosły pożądane cele. 

Hipotezą badawczą jest uwiarygodnienie faktu, iż Regionalne 

Programy Operacyjne sprzyjają rozwojowi wszelakiej działalności 

gospodarczej, kulturowej i społecznej.  

W powyższym kontekście celem artykułu jest pozytywna, 

korzystna analiza koncepcji, iż projekty unijne, a mianowicie 
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ma ogromny wpływ na 

rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

 

Innowacja jako główny czynnik rozwoju regionu 

"Innowacja to wdrożona zmiana przynosząca określone korzyści 

ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i inne. Należy jednak mieć na 

uwadze, iż każda innowacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest 

innowacją"
1
. O innowacjach można mówić, gdy zostaną spełnione pewne 

kryteria, m.in.: 

- oryginalny pomysł zastąpienia stanu dotychczasowego nowym, 

- osiągnięcie różnego rodzaju korzyści ekonomicznych, zysku, dochodu, 

- osiągnięcie pozytywnych aspektów w dziedzinie ekologii czy 

społecznego dobrobytu, 

- poprawa jakości życia w którejkolwiek ze sfer bytu
2
. 

 Występują następujące rodzaje innowacji: 

 - innowacja technologiczna – powstaje w wyniku działalności 

innowacyjnej obejmującej wiele działań o charakterze badawczym, 

technicznym, organizacyjnym, finansowymi handlowym, 

- innowacja produktowa – czyli stworzenie nowego produktu lub usługi, 

która wyróżnia się od dotychczas wytwarzanych. W odniesieniu do usług 

może to być ich usprawnienie świadczenia, czy podniesienia ich jakości, 

- innowacja procesowa – zachodzi w sektorze produkcji i polega na 

wprowadzeniu nowej  metody wytwarzania lub udoskonalenia 

dotychczasowej, 

                                                 
1
  A. Szynka, Innowacyjność i kapitał udzki jako źródło rozowju gospodarczego, S. 

Pangsy-Kania, G. Szczodrowski (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, 

s. 3. 
2 

 T. Bal-Woźniak, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, S.Lic (red.) Akademia 

Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 280. 
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- innowacja marketingowa – polega na dopasowaniu usługi bądź produktu 

do potrzeb klienta. Pojawia się na etapie projektowania produktu, 

opakowania, wzornictwa, ustalania ceny czy zastosowanie strategii 

promocyjnej, 

- innowacja organizacyjna – to każda zmiana, która zostaje wprowadzona 

w firmie w celu poprawy efektywności jej funkcjonowania. 

Aktualnie wspieranie innowacyjności w Polsce staje się jednym z 

kluczowych celów polityki publicznej zarazem na poziomie kraju, jak 

również poszczególnych województw, regionów, a także przedsiębiorstw 

prywatnych. Polska polityka innowacyjna wspierana jest przez 

następujące organizacje: Ministerstwo Gospodarki, Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Rozwoju Przemysłu. Jest 

odwzorowaniem priorytetów Unii Europejskiej, które zapisane są w tzw. 

Strategii Lizbońskiej. 

Jednym z niezbędnych środków realizacji tej polityki innowacyjnej 

są fundusze strukturalne. Dlatego też w latach 2007-2013 funkcjonował 

Sektorowy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko. Natomiast na poziomie regionów polityka innowacyjna 

wówczas była wspierana w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych. 

 

Strategia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na okres 2007-2013 

jest dokumentem, o którym mówi artykuł 2. Rozporządzenia Rady nr 

1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy odnoszące 

się do Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego jak również Funduszu Spójności i rozporządzenia 

nr 1260/1999
3
. 

Projekt wyznaczony jest na okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 

grudnia 2013 roku i ma na celu realizację czynności, które zmierzają do 

zmniejszenia dysproporcji społecznych, terytorialnych i gospodarczych na 

obszarze Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia realizowane są przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jak również przy 

wykorzystaniu środków krajowo-publicznych i prywatnych. 

   Podstawa prawna dla opracowania, wdrażania i realizacji WRPO 

wyznacza ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, mianowicie Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 227
4
. 

Dodatkowym dokumentem, który uzupełnia, uszczegóławia zapisy 

Programu zawarte są w "Wytycznych nr 2 w zakresie szczegółowego 

opisu priorytetów programu operacyjnego", wydane zostały przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego, dnia 13 marca 2007 roku
5
. 

Główny cel Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego wynika ze Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. W Programie określono wizję regionu, adekwatnie, z 

którą w perspektywie 2020 roku, Wielkopolska ma być obszarem 

konkurencyjnym i zintegrowanym. Tak planowana wizja jest zgodna 

z warunkami odnowionej Strategii Lizbońskiej "Europa 2020", z 

głównymi celami Narodowej Strategii Spójności, Strategii Rozwoju 

                                                 
3 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu 

operacyjnego wersja 2.4, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, Poznań 2008, s. 7. 
4
 Dziennik Ustaw, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 

5
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na   lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu 

operacyjnego wersja 2.4, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, Poznań 2008, s. 7. 



123 
 

Kraju, ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty jak również z 

kierunkami polityki spójności Unii Europejskiej
6
.  

"Poprawa jakości przestrzennej województwa, systemu edukacji, 

rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem 

poziomu życia mieszkańców"
7
 jest celem generalnym Strategii Rozwoju 

Województwa, a jego hierarchię priorytetów rozwojowych przedstawia 

Rysunek 1. 

 

Rysunek 2. Hierarchia priorytetów rozwojowych Strategii Rozwoju Województwa 

Źródło: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 wersja 8.1, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznań 2012. 

 Z zamieszczonego rysunku wynika, iż kapitał społeczny, 

przedsiębiorczość i praca, wzmacniane przez edukację i infrastrukturę 

wpływają na jakość życia konsumenta. Polepszenie jakości życia obecnie 

                                                 
6 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007-2013 wersja 8.1, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 81. 
7 
Ibidem, s. 81. 
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dotyczy coraz to szerszej warstwy ludności, jednak możliwe jest to 

wskutek zmniejszania nierówności społecznych terytorialnych i 

gospodarczych. 

 Cel główny WRPO to "Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia"
8
. Wzrost 

ekonomiczny oraz większa ilość miejsc pracy są podstawowymi 

czynnikami wpływającymi na stopień życia konsumentów. Zatem 

wykonanie celu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

służy zrealizowaniu celów strategii regionalnej. Parametr, który określa 

dokonanie głównego celu Programu jest PKB per capita. Stanowi on 

podstawę oceny pozycji konkurencyjnej Wielkopolski, jak również ocenę 

konsekwencji polityki spójności.  

Cel WRPO i Strategii Rozwoju Województwa są ze sobą ściśle 

powiązane. Poprawa potencjału rozwojowego na rzecz wzrostu 

konkurencyjności i zatrudnienia, stanowi podstawę wzmocnienia systemu 

edukacji, sfery społecznej, rynku pracy i gospodarki oraz jakości 

przestrzeni województwa, skutkując wzrostem poziomu jakości życia 

mieszkańców.  Szczegółowe cele Programu są następujące: 

- poprawa warunków inwestowania, 

- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

- wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. 

Wszystkie punkty docelowe programu realizowane będą poprzez 

poniższe priorytety: 

- konkurencyjność przedsiębiorstw, 

- infrastruktura komunikacyjna, 

- środowisko przyrodnicze,  

- rewitalizacja obszarów problemowych, 

                                                 
8
 Ibidem, s. 7. 
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- infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 

- turystyka i środowisko kulturowe, 

- pomoc techniczna
9
, 

oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Każdy z priorytetów, 

choć w różnym stopniu, pośrednio czy też bezpośrednio przyczyniają się 

do osiągnięcia szczegółowych celów programu. 

"Konkurencyjność przedsiębiorstw" jest specyficznym 

priorytetem, który na celu ma bezpośrednie oddziaływanie na 

przedsiębiorstwa w regionie. Realizacja pozostałych priorytetów będzie 

funkcjonowała pośrednio poprzez poprawę warunków działania. 

Infrastruktura poprzez nieograniczony przepływ osób, towarów i usług 

kształtować ma konkurencyjność regionu. Poprawa stanu środowiska i 

odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu 

przyczyni się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do 

ziemi, wód i emitowanych do atmosfery, skutkować to będzie poprawą 

jakości gruntów, wód i powietrza, prowadzenie rekultywacji terenów 

zdegradowanych. Kolejny priorytet programu, a mianowicie 

"Rewitalizacja obszarów problemowych" obejmuje odnowę miast lub ich 

części oraz zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i 

powojskowych
10
. Obejmuje wszystkie cele WRPO, czyli poprawę 

warunków inwestowania, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu
11

. Priorytet 

"Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" wzmocni zasoby na rynku pracy, 

nastąpi wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz zwiększenia 

zatrudnienia, a także podniesienie wskaźnika scholaryzacji, jak również 

                                                 
9
  www.wrpo.wielkopolskie.pl (17.04.2014). 

10
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 wersja 8.1, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 108-110. 
11

 Ibidem, s. 116-117. 
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wyrównanie szans edukacyjnych
12
. Za sprawą priorytetu "Turystyka 

i środowisko kulturowe" zostanie zwiększona atrakcyjność regionu 

poprzez zwiększenie udziału turystyki w gospodarce regionu i udziału 

kultury w życiu mieszkańców. Wówczas zostaną poprawione warunki do 

inwestowania i zwiększy się wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

gdyż poprzez wprowadzanie dla regionu aktywnych form wypoczynku 

wzrosną walory turystyczne regionu przyciągające wielu podróżników i 

osób chcących się zrelaksować. 

 

Finansowanie i wykorzystanie Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

 Województwo Wielkopolskie otrzymało łącznie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie WRPO kwotę 

1,33 mld euro, w tym dodatkowe środki z Brukseli w łącznej wysokości 

niemal 60 mln euro, które pochodzą z:  

- Krajowej Rezerwy Wykonania (48,2 mln euro), 

- tzw. dostosowania technicznego (11,5 mln euro)
13

. 

 Sposób podziału środków pomiędzy poszczególne instrumenty 

Priorytetów 

w ramach WRPO dokonywany jest w taki sposób, aby realizowane 

działania jak najlepiej odpowiadały na zmieniające się potrzeby regionu 

oraz przyczyniały się do rozwiązywania problemów wskazanych w 

dokumentach strategicznych. 

 W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego podpisano 2013 umów o dotację. Wartość wszystkich 

realizowanych projektów wynosi 9 138 191 548,59 PLN, natomiast łączna 

                                                 
12

 Ibidem, s. 121-122. 
13

 www.wrpo.wielkopolskie.pl ( 17.04.2014). 
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kwota dofinansowania ze środków UE – 5 064 814 229, 20 PLN. 

Wykorzystanie alokacji WRPO w odniesieniu do kontraktacji przedstawia 

Tabela 1.  

 

Tabela 2. Wykorzystanie alokacji WRPO w odniesieniu do kontraktacji  

Alokacja przeliczona z euro na PLN wg kursu październikowego 4,228. 

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl (17.04.2014). 

  

Skuteczność wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach 

w dużej mierze zależy od aktywności poszczególnych beneficjentów w 

procesie pozyskiwania środków wspólnotowych.  Priorytet 1.1 

„Konkurencyjność przedsiębiorstw” jest najbardziej wykorzystanym 

WRPO 

Alokacja EFRR 

Liczba 

podpisan

ych 

umów 

Kontraktacja 

EFRR 

/wartość 

podpisanych 

umów 

02.10.2013 

% 

wykorzysta

nia alokacji 

€ PLN szt. PLN % 

Priorytet I 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw 

343 367 888 1 451 759 430 1291 1 268 847 814 87,40% 

Priorytet II 

Infrastruktura 

komunikacyjna 

537 661 547 2 273 233 021 187 1 980 942 640 87,14% 

Priorytet III 

Środowisko 

przyrodnicze 

173 821 000 734 915 188 203 724 255 625 98,55% 

Priorytet IV 

Rewitalizacja 

obszarów 

problemowych 

54 060 000 228 565 680 8 248 173 746 108,58% 

Priorytet V 

Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego 

121 284 097 512 789 162 119 474 013 302 92,44% 

Priorytet VI 

Turystyka i 

środowisko 

kulturowe 

61 470 000 259 895 160 132 237 749 457 91,48% 

Priorytet VII 

Pomoc techniczna 

40 909 000 172 963 252 73 130 831 645 75,64% 

Ogółem 1 332 573 532 5 634 120 893 2 013 5 064 814 229 89,90% 
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działaniem, gdyż liczba złożonych i podpisanych wniosków  to 1291, na 

łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ze środków UE – 1 451 759 

430 PLN. Środki te zostały wykorzystane w 87,40%, wskazuje to na duże 

zainteresowanie Beneficjentów tym działaniem.   

 W ramach działania 1.2 „Infrastruktura komunikacyjna” 

Beneficjenci złożyli 187 wniosków o dofinansowanie, w którym alokacja 

EFRR wynosiła 2 273 233 021 PLN, natomiast wartość podpisanych 

umów wyniosła 1 980 942 640 PLN, co stanowi 87,14% wykorzystania 

alokacji środków z Unii Europejskiej. W ramach tego Priorytetu WRPO 

realizowane są kluczowe projekty dla regionu, między innymi : 

- „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów 

kolejowych” (22 tzw. elfów; wartość ogółem - 469 898 741,31 zł, wartość 

dofinansowania - 162 363 386,22 zł), 

- „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” (wartość ogółem - 

407 110 196,40 zł, wartość dofinansowania - 283 642 349,94 zł), 

- „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo” (wartość ogółem - 

265 837 332,01 zł, wartość dofinansowania - 99 873 043,23 zł)
14

. 

 Na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 

„Środowisko przyrodnicze” zostało zatwierdzonych 203 wniosków, 

których sumaryczna wartość dofinansowania z UE wynosiła 724 255 625 

PLN, co stanowi 98,55% przyznanej na to działanie alokacji. 

 Na Działanie 1.4 „Rewitalizacja obszarów problemowych” łącznie 

złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Priorytet ten cieszył się relatywnie 

małym zainteresowaniem Beneficjentów, lecz największym 

wykorzystaniu środków - 108,58%, czyli 248 173 746 PLN, gdzie wartość 

alokacji EFRR wynosiła 228 565 680 PLN. 

                                                 
14 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007-2013 wersja 8.1, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 204. 
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 Priorytety 1.5 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” oraz 1.6 

„Turystyka i środowisko kulturowe” miały stosunkowo podobne 

wykorzystanie alokacji EFRR, kolejno 92,44% i 91,48%.  

Natomiast na Działanie 1.7 „ Pomoc techniczna” złożono 73 

wnioski, w którym alokacja EFRR wynosiła 172 963 252 PLN. 

Wykorzystano te środki w 75,64%, a mianowicie ich wartość wyniosła 

130 831 645 PLN. Jest to względnie najmniejsza kwota zatwierdzona do 

wypłaty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego.  

Wśród kluczowych inwestycji, które zostały dofinansowane w 

ramach WRPO znalazły się: 

- rozbudowa kilku uczelni w Poznaniu oraz PWSZ w Wielkopolsce, 

- remont dwóch linii kolejowych (nr 357 i 356), 

- budowa dróg i obwodnic, np. Murowanej Gośliny czy Piły, 

- przedsięwzięcia związane z kulturą i historią, np. Rezerwat 

Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu  czy Wzgórze Lecha w 

Gnieźnie. 

 

Wpływ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

rozwój  społeczno-gospodarczy regionu 

 Dokonując analizy SWOT regionu należy zwrócić uwagę na 

następujące dziedziny: przestrzeń, środowisko przyrodnicze, zasoby 

ludzkie, potencjał ekonomiczny, sektor B+R, infrastrukturę techniczną
15

.  

 Analizując dziedzinę „przestrzeń” można dojść do wniosku, iż 

korzyści wynikające z przebiegu korytarzy transportowych są czynnikami 

rozwojowymi tylko dla części regionu. Pozostały obszar zagrożony jest 

marginalizacją, co wymusza działania zwiększające spójność terytorialną, 

                                                 
15

 www.wrpo.wielkopolskie.pl, ( 17.04.2014). 



130 
 

szczególnie komunikacyjną oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej w 

subregionach. Dlatego też WRPO zostało wykorzystane do wzmocnienia 

powiązań komunikacyjnych obszarów zagrożonych marginalizacją z 

pozostałymi obszarami regionu. 

 Z kolei przyglądając się tematowi ochrony środowiska, obserwuje 

się systematyczną poprawę stanu środowiska, przejawiającą się m.in. w 

dużym odsetku obszarów chronionych, nadal względnie spójnej 

przestrzenni sieci korytarzy ekologicznych (w tym Natura 2000), a przede 

wszystkim dotychczasowych inwestycji proekologiczne (można 

stwierdzić, iż inwestycje w tym zakresie choć jeszcze niewystarczające, 

tworzą dobrą perspektywę w tym zakresie). Szansą jest znaczący wzrost 

nakładów w latach 2007–2013.  

 W obszarze zasobów ludzkich bilans sił i słabości jest najmniej 

korzystny. Z analizy sytuacji wynika, iż w najbliższych latach nasilać się 

będą negatywne tendencje, takie jak niekorzystna struktura 

demograficzna, emigracja zarobkowa, czy marginalizacja niektórych grup 

mieszkańców. Zahamowanie tych tendencji w ramach programu będzie 

trudne, ze względu na obszar jego interwencji. Kluczowym zadaniem dla 

strategii programu to właściwe ukierunkowanie wsparcia na obszary 

będące w najtrudniejszej sytuacji.  

 Analiza tej sfery potencjału ekonomicznego wskazuje na to, iż jest 

ona mało innowacyjna. Klucz do rozwiązania problemów tkwi z jednej 

strony w poprawie warunków funkcjonowania rodzimej gospodarki, a z 

drugiej, w poprawie warunków  inwestowania, by pozyskać jak najwięcej 

kapitału zewnętrznego.  

 Bilans dla tej dziedziny B+R nie jest korzystny i wymaga 

zdecydowanych działań. Choć możliwości programu są ograniczone, 

przede wszystkim budowano mechanizmy łączące gospodarkę z nauką, w 
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szczególności w zakresie upowszechniania transferu i komercjalizacji 

regionu. 

 Mimo znaczącego postępu w ostatnich latach bilans silnych i 

słabych stron infrastruktury technicznej jest niekorzystny. Szczególnie 

istotny dla wszystkich aspektów społeczno-gospodarczego rozwoju 

Wielkopolski jest szybki rozwój infrastruktury społeczeństwa 

komunikacyjnego. Bez odpowiednio rozwiniętego systemu infrastruktury 

informacyjnej nie jest możliwa nowoczesna gospodarka. Wsparcie w 

ramach WRPO to „siła napędowa” rozwoju całej sfery gospodarczej, a 

również i społecznej województwa.   

 Wyniki wskaźników makroekonomicznych przeprowadzonych 

przy zastosowaniu zweryfikowanej naukowo i stosowanej przez Komisję 

Europejską metodologii HERMIN wskazują na pozytywne oddziaływanie 

środków implementowanych w ramach WRPO na rozwój społeczno-

gospodarczy województwa wielkopolskiego. Nie należy jednak przeceniać 

skali wpływu, która determinowana jest w dużej mierze przez relatywnie 

niewielkie znaczenie funduszy WRPO w skali całej gospodarki regionu 

(5,4% PKB regionu z 2007r.). Realizacja WRPO w latach 2007-2013 

przyczynia się do wzrostu PKB średniorocznie o 1,21% w okresie od 

2007-2015 w porównaniu do sytuacji gdyby wspomniany program nie  

byłby realizowany. 

 

Tabela 2. Wpływ WRPO na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w regionie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.ewaluacja.gov.pl (18.04.2014). 

Nazwa wskaźnika 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Poziom PKB  

w cenach stałych roku 

2007 (%) 

0 0,01 0,81 1,26 1,65 1,8 1,94 

PKB per capita (%) 0 0,01 0,81 1,26 1,65 1,8 1,94 

Utworzone miejsca 

pracy (tys.) 
0 0,1 8 11,2 13,8 13,7 14,4 
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 Produkt krajowy brutto jest podstawowym miernikiem 

gospodarczym, w którym agregacji podlega oddziaływanie środków 

finansowych w ramach WRPO 2007-2013 na różne składowe gospodarki 

regionu – dotyczące zarówno strony popytowej, jak i związane z 

podażowymi elementami rzeczywistości gospodarczej. Dlatego 

oddziaływanie funduszy w ramach programu na PKB może stanowić 

podstawową, a zarazem ogólną ocenę oddziaływania tego programu na 

gospodarkę województwa. W Tabeli 2 zaprezentowano oszacowany 

wpływ na poziom PKB w cenach stałych roku 2007 oraz na poziom PKB 

w cenach stałych roku 2007 na 1 mieszkańca województwa. Pierwsze lata 

funkcjonowania WRPO 2007-2013 nie wiążą się ze znaczącym wpływem 

na wskaźniki makroekonomiczne, co wynika z faktu, że program dopiero 

był w fazie wdrażania, przy udziale niewielkich środków finansowych. 

Analiza wykresów Tabeli 2 pozwala zauważyć, że największe 

bezwzględne wpływy są osiągane w latach 2010-2013 – wpływ na poziom 

PKB w cenach stałych 2007 roku kształtuje się w tym okresie w granicach 

od 1,26 mld zł do 1,94 mld zł, co odpowiada zakresowi 571-708 zł 

przypadającym dodatkowo w efekcie realizacji programu na jednego 

mieszkańca regionu.  

 Kolejnym istotnym wskaźnikiem określającym sytuację rynku 

pracy jest liczba utworzonych miejsc pracy. Na podstawie wyników 

przeprowadzonych dla województwa wielkopolskiego można stwierdzić, 

że w latach 2007-2013 liczba osób pracujących jest większa 

średniorocznie o niemal 10 tys. w wyniku realizacji WRPO 2007-2013 

(Tabela 2). Największy wpływ, analogicznie jak w przypadku większości 

analizowanych wskaźników, jest obserwowany w 2013 roku – ponad 14,4 

tys. dodatkowych miejsc pracy dzięki realizacji programu. 
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Podsumowanie 

Diagnoza sytuacji województwa wielkopolskiego w badaniach 

przeprowadzonych przez różne jednostki wskazuje, iż obszar ten 

postrzegany jest jako jeden z dominujących w kraju.  

Wielkopolskę cechuje niewielki rozwój społeczno-gospodarczy na 

przełomie lat 2007-2013, który odzwierciedla poziom PKB, PKB per 

capita oraz utworzone nowe miejsca pracy dzięki Wielkopolskiemu 

Regionalnemu Programu Operacyjnemu. W regionie województwa 

wielkopolskiego fundusze unijne wykorzystywane są w pełni, świadczy 

o tym projekt WRPO, który został wykorzystany praktycznie w 90%.   

Dotacje z Unii Europejskiej przeznaczane zostały na finansowanie 

działań w wielu dziedzinach, między innymi: w gospodarce, kulturze, 

edukacji, turystyce, nauce, czy transporcie. Gospodarka rozwija się 

korzystając z dofinansowań nowych inicjatyw. Mieszkańcy województwa 

starają się o fundusze na remonty w formach, wprowadzanie nowych 

produktów czy też zakup sprzętów czy maszyn. Główne innowacyjne 

projekty realizowane w regionie to: zakup taboru kolejowego, budowa 

wielkopolskiej sieci szerokopasmowej oraz budowa trasy tramwajowej. 

Poprzez fundusze unijne nastąpił szybki, dynamiczny rozwój regionu, co 

przekłada się na  poprawę jakości życia mieszkańców. 
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Streszczenie: Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy, iż 

fundusze europejskie pobudzają rozwój społeczno-gospodarczy województwa 

wielkopolskiego. Uruchomienie 16 RPO jest przejawem częściowej 

decentralizacji polityki rozwojowej w Polsce. W ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano 2 013 umów. Wartość ogółem 

wszystkich realizowanych projektów to 9 138 191 548,59 PLN, dofinansowanie 

z Unii Europejskiej wyniosło 5 634 120 893 PLN, a wykorzystanie środków 

WRPO na podstawie kontraktacji to 89,90%, czyli 5 064 814 229,20 PLN. 

Realizowane projekty obejmują wiele różnych dziedzin. Są to m.in.: środowisko, 

edukacja i ochrona zdrowia, transport miejski, inwestycje w MSP, kultura i 

turystyka. Największą liczbę przedsięwzięć pod względem wartości 

dofinansowania tworzą projekty drogowe, projekty środowiskowe oraz projekty 

z zakresu infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia. Na podstawie badań 

wnioskuje się, iż realizacja WRPO przyczynia się do wzrostu PKB 

średniorocznie o 1,21% w okresie 2007-2015. 
 

Słowa kluczowe: innowacje, fundusze europejskie, WRPO 

 

INTEGRATED OPERATIONAL PROGRAMME FOR REGIONAL 

DEVELOPMENT WIELKOPOLSKA REGION – CASE STUDY USE OF 

FUNDS 

 

Regional Operational Programme have been entrusted to the 

management of individual provinces, which are managed by the Ministry of 

Regional Development. Starting 16 Regional Operational Programmes is a 

manifestation of partial decentralization of development policy in Poland. As part 

of the Wielkopolska Regional Operational Programme 2013 contracts were 

signed. Total value of all projects is 9 138 191 548,59 PLN, funding from the 

European Union amounted was around 5 064 814 229,20 PLN. Use of Regional 

Operational Programmes funds under contract is 89,90%. 

 

Keywords: innovations, European funds, WRPO 
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Michał Zdanowski 

 

ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU MIASTA 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INWESTYCJI  

W SZCZECINIE 

 

Wprowadzenie 

Jednym z obszarów realizacji procesu integracji Polski z Unią 

Europejską są instrumenty finansowe mające na celu wsparcie naszego 

członkostwa w Unii. Fundusze pomocowe stanowią dla jednostek 

samorządu terytorialnego szansę na realizację zarówno przedsięwzięć 

infrastrukturalnych, jak i projektów związanych z rozwojem społeczności 

lokalnych. Takie działania pozwalają zmniejszyć wieloletnie dysproporcje 

w dostępie do infrastruktury, co stwarza warunki do długoterminowego 

rozwoju poprzez wzrost aktywności gospodarczej. Decydującą rolę w 

wyborze rodzajów inwestycji, zwłaszcza w ostatnich latach, odgrywa 

możliwość korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z 

funduszy UE
1
. Fundusze strukturalne wspierają restrukturyzację i 

modernizację gospodarek krajów UE. Są kierowane do tych sektorów 

gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie 

dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE
2
. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli funduszy unijnych w 

finansowaniu rozwoju miast na przykładzie miasta Szczecin. Ponadto, 

                                                 
1
 M. Grzebyk, Działalność inwestycyjna miasta Rzeszów w latach 2004–2006 [w:] 

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław 2009, s. 

66. 
2
J. Czempas, Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego (2004–2007) [w:] Finanse lokalne. Wybrane 

zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2009, s. 12. 
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autor  podjął próbę przeprowadzenia badania ewaluacyjnego inwestycji ze 

środków europejskich – Service Inter-Lab. 

 

Środki z budżetu Unii Europejskiej 

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa 

członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki 

te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Środki w budżecie Unii 

Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł
3
: 

 z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie 

są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne 

Unii); 

 z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to 

określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od 

środków pochodzących z podatku VAT; 

 ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z 

państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego 

Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii); jest to 

obecnie największe źródło środków finansowych Unii 

Europejskiej.  

Oprócz wymienionych wyżej źródeł zasilania budżetu Unii 

Europejskiej, trzeba jeszcze wymienić mniej znaczące, takie jak: podatki 

od wynagrodzeń pracowników instytucji Unii Europejskiej, składki 

wpłacane przez państwa spoza Unii Europejskiej do niektórych 

programów unijnych oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 

                                                 
3
Środki z bud etu Unii Europejskiej – skąd i na co?: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Stro

ny/Czymsafundusze.aspx, (12.04.2014). 



137 
 

za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów. Środki te stanowią w 

przybliżeniu ok. 1 proc. budżetu Unii Europejskiej
4
. 

Duża część przychodów do budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest 

od poziomu gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że 

państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje 

biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych. Przykładowo, 

Polska należy do tych krajów, które wpłacają o wiele mniej, niż otrzymują 

od Unii Europejskiej. W 2007 roku do Polski trafiło 7,8 miliarda euro (7,4 

proc. wszystkich unijnych wydatków). Po zapłaceniu składki, „na czysto” 

Polska zarobiła około 5,1 miliarda euro. Inaczej mówiąc suma, którą 

wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko ¼ tego, co otrzymujemy. W 

porównaniu z 2006 rokiem, jest to ponad dwa razy więcej
5
. 

Na co Unia Europejska przeznacza zebrane środki? Przede wszystkim 

na realizację wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybołówstwa), a 

także polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu 

konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój 

m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru 

bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty 

administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc 

humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej
6
.  

Europejskie Fundusze 

Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest 

wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do 

regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie 

programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju 

                                                 
4
 Ibidem 

5
 Ibidem 

6
 Ibidem 
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regionom. Poniżej przedstawiamy dziedziny, które mogą być finansowane 

z tego funduszu
7
: 

 inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 

 rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub 

utrzymywanie trwałego zatrudnienia; 

 infrastruktura; 

 rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; 

 ochrona i poprawa stanu środowiska; 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Dzięki inwestycjom w wyżej wymienionych dziedzinach finansowanych z 

EFRR, Unia Europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, 

a także wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki. 

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością 

finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. W 

istocie EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność 

miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS zajmuje 

się następującymi dziedzinami
8
: 

 promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu 

przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu; 

 przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;  

 kształceniem ustawicznym;  

 doskonaleniem kadr gospodarki; 

 rozwojem przedsiębiorczości; 

                                                 
7
 Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz 

Spójności - FS): 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Stro

ny/Czymsafundusze.aspx (12.04.2014). 
8
 Ibidem 
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 zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 

Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Co 

ciekawe, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku 

Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich 

członków Unii! Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie 

na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi 

odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki 

samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne 

podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością 

gminy. Fundusz ten wspiera następujące dziedziny
9
: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych; 

 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; 

 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 poprawa jakości powietrza; 

 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

 zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i 

poszczególnych regionów z innymi krajami Europy; 

 rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. 

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z 

Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w 

przypadku EFS i EFRR. Środki Funduszu Spójności są kierowane do 

państw członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na 

jednego mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej w państwach Unii 

Europejskiej
10

. 

 

                                                 
9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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Przykłady projektów dofinansowane przez Unię Europejską w 

mieście Szczecin 

Szczecin to stolica Pomorza Zachodniego - piękne miasto położone 

blisko granicy z Niemcami. Jest to największa aglomeracja w 

województwie Zachodniopomorskim, w której mieszka  według danych z 30 

czerwca 2012 roku 409 211 mieszkańców. Prezydentem miasta jest Piotr 

Krzystek i to za jego kadencji miasto efektywnie wykorzystuje środki unijne. 

Miasto Szczecin przez ostatnie lata dostało dofinansowanie na ponad 350 mln, a 

w funduszach już rozpisane są kolejne kwoty między innymi na budowę 

kolejnych etapów projektu pt. „Szybki tramwaj” czy oczyszczalnia ścieków. Na 

projekty, które zostaną przedstawione w niniejszym artykule wydano ponad 200 

mln dofinansowania od Unii Europejskiej.  

Pierwszym przykładem jest modernizacja ul. Struga, 

która kosztowała w sumie ok. 11 milionów złotych, z czego ponad 90 % 

to środki z Unii Europejskiej. Na przebudowę jednej z najważniejszych w 

mieście ulic, trzeba było czekać  ponad dwa lata, ostatecznie prace 

zakończono w lipcu 2013 roku. Zmiany jakie wdrożono miały przede 

wszystkim skrócić czas przejazdu do centrum, zwiększyć komfort jazdy i 

zwiększyć bezpieczeństwo. 

Kolejny projekt to Bulwary Nadodrzańskie - projekt kosztujący 

łącznie około 45 milionów złotych inwestycje początkowo miały 

zakończyć się w roku 2012. Ostatecznie projekt został zakończony w lipcu 

2013 roku, tuż przed finałem regat wielkich żaglowców. Trawa, drzewa, 

oświetlanie, kosze na śmieci i toaleta, naprawdę estetycznie odnowione 

schody – to wszystko udało się sfinansować dzięki wsparciu UE. 

Inwestycja ta pokazuje jak piękne i mało zadbane miejsca posiada to 

miasto i jaki w nim jest potencjał. Także w lipcu roku 2013 otwarto na 

bulwarach pierwszy element Alei Żeglarzy, która ma się stać jedną z 

wizytówek Szczecina jako miasta od zawsze związanego z morzem i 
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żeglarstwem. Każdego roku na bulwarze Piastowskim odsłaniany będzie 

kolejny jej element
11

. 

„Piękna, nowatorska, nowoczesna” – to najczęstsze komentarze 

pod hasłem Filharmonii Szczecińskiej. Warto dodać, iż szczecińska 

inwestycja wymieniania była już nie raz w światowych mediach jako 

przykład jednej z ciekawszych i innowacyjnych. O nowej Filharmonii w 

postaci liczb: ponad 100 milionów złotych – to szacowany koszt 

inwestycji; 951 – tyle osób pomieści duża sala koncertowa (w małej 

zmieści się natomiast 192 widzów); 120 osób z orkiestry i 110-cio 

osobowy chór znajdzie natomiast miejsce na głównej estradzie. Piękna czy 

nie, na pewno jest jedną z najgłośniejszych i najczęściej komentowanych 

szczecińskich inwestycji od lat
12

.  

Zbudowanie torowiska z Basenu 

Górniczego do pętli w Kijewie wraz z zakupem taboru miało kosztować 

ponad 321 mln zł. Miasto planowało ubiegać się o środki w rozdaniu 

funduszy europejskich na lata 2007-2012 – można było skorzystać z 

dwóch sposobów finansowania: albo centralnie rozdzielanych pieniędzy 

na rozwój transportu w dużych aglomeracjach miejskich, albo z 

dzielonych przez marszałka województwa dotacji przeznaczonych na 

rozwój regionu. Ewentualną opcją finansowania jest partnerstwo 

publiczno-prywatne. Główna część realizacji zadania według dokumentu 

Program Operacyjny Spójność Terytorialna i  onkurencyjność 

Regionów zrealizowana została na przełomie 2009/2010 roku. W 2007 

roku Miasto przeznaczyło z budżetu 7 mln. Złotych na wykup oraz 

rozbiórkę mieszkań, które stały na przyszłej trasie Szybkiego tramwaju. 

30 stycznia 2009 projekt budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na 

                                                 
11

 http://www.szczecinstruga.eu/ (12.04.2014). 
12

http://szczecinfo.pl/330/nadodrzanskie-bulwary-powoli-budza-sie-do-zycia/ 

(12.04.2014). 
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odcinku Basen Górniczy – Turkusowa (3,9 km) wpisany został na listę 

projektów indywidualnych dla „Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013”, gwarantując sobie tym samym dofinansowanie 

w kwocie 106 mln. zł przy założonych wydatkach na inwestycje w 

wysokości 240 milionów złotych. Pieniądze miały zostać przyznane poza 

konkursem, gdy miasto złoży wykonane projekty
1314

. 15 marca 2013 

prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisał umowę z dyrektorem 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie przez 

Unię Europejską budowy SST
1516

. Inwestycja pierwszego etapu SST 

realizowana w latach 2013 - 2015 otrzyma ponad 106 (106 081 977,61) 

mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko w ramach działania 7.3 - Transport przyjazny środowisku. 

Dokładną datę zakończenia ustalono na 2015-07-31, a łączny koszt 

inwestycji prawie 240 (239 817 241,14) mln zł
17
. Po roku 2015 planuje się 

realizację etapu drugiego na odcinku pętli przy ulicy Turkusowej do 

Osiedla Kijewo. 

 

Finansowanie projektu Service Inter Lab w Szczecinie 

Centrum przedsiębiorczości, laboratoria, biuro karier, szkoleń i 

kilka innych planów zrealizuje Uniwersytet Szczeciński w ramach 

projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 

                                                 
13

http://www.mir.gov.pl/_layouts/mrr404.aspx?oldUrl=http%3A%2F%2Fwww%2Emir%

2Egov%2Epl%2FAktualnosci%2FDocuments%2F2009%2E01%2E30_Lista_projektow_

indywidualnych_POIiS%2Epdf (12.04.2014). 
14

http://www.mir.gov.pl/_layouts/mrr404.aspx?oldUrl=http%3A%2F%2Fwww%2Emir%

2Egov%2Epl%2FProgramyOperacyjne%25202007-

2013%2FProjekty%2520kluczowe%2FDocuments%2F20090130_Opis_zmian_dokonan

ych_na_liscie_dla_POIiS%2Epdf (12.04.2014). 
15

 http://szczecin.blogx.pl/2013/03/15/umowa-na-dofinansowanie-budowy-

szczecinskiego-szybkiego-tramwaju-podpisana/ (12.04.2014). 
16

 http://www.cupt.gov.pl/index.php?id=1379 (12.04.2014). 
17

 http://szczecinfo.pl/wydarzenia/4614/szczecin-swietuje-polska-w-unii-od-10-lat/ 

(12.04.2014). 
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dla Sektora Usług”. Projekt ten w 75% będzie finansowany z środków 

Unii Europejskiej. Kwota całego przedsięwzięcia wyniesie blisko 70 mln 

złotych. Jest to kluczowy projekt Uniwersytetu Szczecińskiego, który 

realizowany był w ciągu ostatnich dwóch lat. Powstało dzięki temu 

Centrum Przedsiębiorczości, laboratoria branżowe z obszaru usług, 

Centrum Informacji Menedżerskiej z dostępem do najnowszych publikacji 

oraz baz wiedzy rynkowej, Centrum Kompetencji Zawodowych 

(Akademickie Biuro Karier), Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne z 

zapleczem restauracyjnym oraz Centrum Monitoringu Procesów 

Gospodarczych. Projekt kładzie duży nacisk na rozwój innowacji w 

regionie poprzez połączenie otoczenia nauki i biznesu. Inwestycja znalazła 

się na Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 

na ten cel 51 000 000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Centrum powstanie przy ul. Cukrowej w pobliżu 

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Rozpoczął działalność w 

roku 2012. Nowoczesne Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 

Uniwersytetu Szczecińskiego powstało przy ulicy Cukrowej, w biurowcu 

przejętym od Famabudu.   

 

Próba ewaluacji zasadności finansowania projektu Service Inter Lab 

realizowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Istotnym elementem zarządzania projektami, zwłaszcza 

finansowanymi z Unii Europejskiej jest ewaluacja danego projektu. Każdy 

projekt podlega ewaluacji typu ex-ante, tzn. przed realizacja projektu, 

czyli w fazie pomysłu, idei. Wówczas dokonywana jest selekcja projektów 

do finansowania na podstawie ich przydatności dla rozwoju miasta. 

Niestety ocenianie pomysłów, idei, projektów „na papierze” należy do 
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bardzo trudnych i nieobiektywnych (ocena jest mocno uzależniona od 

ewaluatora). Drugim etapem ewaluacji jest ocena typu ex-post, tzn. 

badanie ewaluacyjne po zrealizowaniu projektu, którego głównym celem 

powinno być uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki był sens 

wydatkowania środków w dany projekt. Warto byłoby taką ankietę 

przeprowadzić wśród beneficjentów danego projektu. Autor podjął próbę 

przebadania jednej z grup beneficjentów projektu Service Inter-Lab – 

studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Ankieta zawierała 

kilka pytań mających na celu sprawdzenie czy potencjalni beneficjenci 

przebywający często w lub w bliskiej okolicy Service Inter-Lab mają 

świadomość co proponuje im ta inwestycja.  

Ankieta została przeprowadzona wśród 67 studentów z pięciu 

kierunków: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Finanse i Rachunkowość, 

Ekonomia oraz Logistyka (patrz rysunek 1). 

 

 

Rysunek 1. Kierunek studiów danego studenta 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W budynku Service Inter Lab znajduje się sześć laboratoriów: 

Laboratorium badań i Analiz Logistycznych (Bank-Lab), Laboratorium 

Giełdowe (Giełda-Lab), Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, 

34% 
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7% 
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Edukacja (Bank-Lab), Laboratorium Badań nad Transportem i 

Zrównoważoną Mobilnością (Trans-Lab), Laboratorium Turystyczne 

(Tur-Lab), Laboratorium Elektronicznej Administracji i Cyfryzacji (e-

AdminLab)  oraz trzy pracownie: Pracownia Call Center, Pracownia 

Fokusowa, Pracownia Innoanaliz. W kwestionariuszu zapytano studentów: 

„czy wiedzą jakie laboratoria bądź pracownie znajdują się w budynku 

Service Inter-Lab oraz aby podali ich nazwy jeżeli takowe znają”. 

Odpowiedź na to pytanie udzieliło zaledwie 43% studentów, natomiast aż 

57% studentów pod pytaniem zostawiła puste miejsce (patrz rysunek 2). 

Tylko 22% studentów podało poprawnie nazwę jednego z  laboratoriów . 

Najczęściej wymienianymi była Pracownia Fokusowa i Laboratorium 

badań i Analiz Logistycznych. Takim wynikiem może być spowodowane 

najszybsze otwarcie tego laboratorium i pracowni oraz dobra promocja 

wykładowców wśród studentów. Zaledwie 6 % studentów potrafiło 

wymienić więcej niż jedno laboratorium. 

 

 

Rysunek 2. Proszę wymienić jakie laboratoria i pracownie znajdują się w Service 

Inter Lab? 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło Akademickiego Biura Karier US - 

powstało z myślą o studentach i absolwentach Uniwersytetu 

57% 

43% nie podało 

podało 
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Szczecińskiego. Poprzez swoje działania skierowane do młodych ludzi, 

ABK US stara się wskazać im właściwą drogę odnalezienia własnego 

miejsca na obecnym rynku pracy. Głównym celem ABK US jest pomoc 

studentom w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Studenci 

już podczas studiów mają możliwość odbywania bezpłatnych praktyk, 

zgodnych z kierunkiem kształcenia. Osoby zarejestrowane w Biurze 

Karier mają dostęp do aktualnej elektronicznej bazy danych z licznymi 

ofertami pracy, staży i praktyk. W ramach wspierania rozwoju 

zawodowego studentów Akademickie Biuro Karier US organizuje 

szkolenia i warsztaty pozwalające na zdobycie cennych umiejętności 

interpersonalnych. Prowadzi również indywidualne konsultacje w zakresie 

poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez swoje 

działania organizacyjne ABK. Pytanie brzmiało: „Gdzie znajduje się 

Akademickie Biuro Karier?”. Biuro to znajduje się obecnie w budynku 

Service Inter Lab na II piętrze.  Okazało się, że 57% osób nie 

odpowiedziało w ogóle na pytanie, 7% udzieliło błędnej odpowiedzi, 

natomiast tylko 37% ankietowanych odpowiedziało poprawnie, a to 

oznacza, że prawie co trzeci student Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 

Usług (Wydziału położonego najbliżej Akademickiego Biura Karier), wie 

gdzie to miejsce się znajduje (patrz rysunek 3). 
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Rysunek 3. Gdzie znajduje się Akademickie Biuro Karier? 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Studenci oceniali również wybrane atrybuty Centrum Informacji 

Menadżerskiej, zapewnia dostęp do najbardziej aktualnej i 

wyspecjalizowanej wiedzy niezbędnej do podejmowania 

zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych 

dotyczących rozwiązań proinnowacyjnych w podmiotach gospodarczych. 

W skład Centrum Informacji Menedżerskiej wchodzi otwarta czytelnia 

multimedialna z miejscami do pracy indywidualnej, stanowiska 

komputerowe, stanowiska do studiowania z możliwością podłączenia 

własnego sprzętu komputerowego, stanowiska do czytania – tzw. gniazda 

czytelnicze oraz kioski multimedialne. Do obsługi czytelni przewidziano 

system RFID, pozwalający na efektywne, bezobsługowe wypożyczanie i 

zwroty książek. Wyposażenie Centrum Informacji Menedżerskiej 

zapewnia dostęp do nowoczesnych, interaktywnych baz danych (m.in. 

finansowych, ekonomicznych, statystycznych, logistycznych). 

Pomieszczenia do pracy grupowej sprzężone są z wymienionymi bazami, 

57% 

7% 

37% brak odpowiedzi 

źle 

dobrze 
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co pozwala tworzyć niepowtarzalne warunki do kreatywnego i twórczego 

wysiłku intelektualnego. (patrz tabela 1): 

 Godziny otwarcia 3,63 co świadczy o średnim zadowoleniu 

studentów z dostępu do tego centrum. Myślę, że w momencie 

wdrożenia pomysłu, aby „centrum” było otwarte całą dobę 

podniesie zdecydowanie tę średnią w następnych ankietach. 

 Łatwość znajdywania książek uzyskała średnią na bardzo 

zbliżonym poziomie co pierwszy podpunkt 3,66 co świadczyć 

może o małym zamieszaniu z związanym ze znalezieniem 

odpowiednich książek na odpowiednich regałach. Dobrym 

pomysłem według mnie byłoby stworzenie mapy biblioteki przy 

samym wejściu oraz umieszczenie go także na stronie 

wydziałowej. 

 Group room uzyskał średnią 3,95 co pokazuje, że cieszy się on 

popularnością wśród studentów i podoba im się to, że zostały one 

stworzone. Jest jednak aspekt, który daje pewien niepokój jeżeli 

chodzi o przepływ informacji i promocję, a mianowicie ponad 20% 

ankietowanych nie wie, że mamy takie pokoje na naszym wydziale 

i można z nich korzystać. 

 Dostępność komputerów i Internetu uzyskała najwyższą średnią 

4,62 i nie ma się czemu dziwić, ponieważ dostępność tych dwóch 

rzeczy bardzo dobrze funkcjonuje i jest według mnie najlepsza na 

całym Uniwersytecie Szczecińskim. 

 Szafki na rzeczy uzyskały średnią 4,34 co także świadczy o tym, iż 

studenci korzystają z nich i są zadowoleni, że takie szafki 

powstały. Jedynym aspektem niepokoju tak jak w przypadku 

„group room” może być fakt iż ponad 20% ankietowanych do tej 

pory nie wie, że takie szafki istnieją.  
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Atrybut 1 2 3 4 5 

godziny otwarcie      

łatwość znajdywania książek      

group room      

dostępność komputerów i 

Internetu 

     

szafki na rzeczy  (przed 

biblioteką) 

     

 
Tabela 1. Ocena atrybutów biblioteki wydziałowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Szczecin, jedno z większych miast Polski, stolica województwa 

zachodniopomorskiego tak, można przedstawić te miasto leżące nad rzeką 

Odrą. Miasto to korzysta z projektów i dofinansowań unijnych od 10 lat, 

ponieważ to wtedy Polska wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej. Dzięki 

funduszom dofinansowano w mieście takie projekty jak szybki tramwaj, 

filharmonia szczecińska, bulwary nadodrzańskie, remonty dróg i 

skrzyżowań, parków i wielu innych. Powstał, także projekt naukowy 

nazwany Service Inter Lab. Budynek został stworzony dla 

przedsiębiorców, wykładowców i studentów. Wszyscy mogą korzystać z 

laboratoriów czy pracowni. W Service Inter Lab znajduje się także 

najnowocześniejsza biblioteka, która służyć ma nie tylko studentom. 

Przedstawione przykłady pokazują jak rozwija się miasto dzięki środkom 

z Unii Europejskiej. 

Niestety przeprowadzone badania wśród studentów Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług pokazały, że wielu studentów nie posiada 

należytej wiedzy odnośnie Service Inter-Lab – jednego z projektu 
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zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej, który znajduje się zaraz 

obok, a można nawet powiedzieć, że stanowi część ich uczelni, w której 

spędzają wiele czasu. Zawarte w artykule badania mogą służyć jako 

wskazówka do konstruowania badań ewaluacyjnych ex-post projektów 

finansowanych z funduszy unijnych. Badania mają charakter 

przyszłościowy, a realizacja kolejnych będzie mogła pokazać czy i jak 

bardzo wiedza mieszkańców zmienia się wraz z czasem i 

wykorzystywaniem tego projektu, co pozwoli również ocenić sensowność 

wydatkowania funduszy unijnych na ten projekt. 
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Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz 

Społeczny - EFS, Fundusz Spójności - FS): 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKI

CH/Strony/Czymsafundusze.aspx  

 

 

Streszczenie: Obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej to najlepszy moment 

na podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych w mieście Szczecin z funduszy 

unijnych. Przez tę ostatnią dekadę w mieście Szczecin, położonym w 

województwie zachodniopomorskim, finansowanych było kilka dużych 

projektów m.in. Filharmonia Szczecińska, Bulwary Nadodrzańskie, Service Inter 

Lab, Szybki Tramwaj czy modernizacja ul. Struga. Celem artykułu jest ukazanie 

roli funduszy unijnych w finansowaniu rozwoju miast na przykładzie miasta 

Szczecin. Ponadto, autor  podjął próbę przeprowadzenia badania ewaluacyjnego 

inwestycji ze środków europejskich – Service Inter-Lab. 

 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, finansowanie, zarządzanie projektem 

 

THE ROLE OF EU FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CITY 

BASED ON SELECTED INVESTMENTS IN SZCZECIN 

 

Summary: Celebration of the 10th Anniversary of Polish accession into the 

European Union is the best time to look over the projects completed in Szczecin 

from EU funds. Over the last decade several major projects including Szczecin's 

Philharmonics, boulevards over Odra river, Service Inter Lab, Fast Tram or 

modernization of Struga's street have been completed in Szczecin in Western 

Pomerania. 

 

Keywords: European Union, financing, project management 
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Arkadiusz Bebel 

 

UJEMNE STOPY PROCENTOWE ORAZ ICH WPŁYW 

NA MODELE WYCENY OPCJI NA STOPY 

PROCENTOWE 
 

Wprowadzenie 

Występowanie ujemnych stóp procentowych mogłoby się 

wydawać zjawiskiem niecodziennym a także rzadko spotykanym. W 

rzeczywistości realne stopy procentowe przyjmowały w USA w latach 

2008-2013 wartości ujemne. Ponadto nominalne stopy procentowe w 

niektórych krajach również znajdowały się poniżej zera.  

Taka sytuacja na rynku stóp procentowych rodzi problem w 

wycenie niektórych instrumentów finansowych, głównie opcji na stopę 

procentową. Najpopularniejszy model do wyceny opcji – Model Blacka-

Scholesa – zakłada występowanie logarytmiczno-normalnego rozkładu 

stóp zwrotu. Występowanie ujemnych nominalnych stóp procentowych 

jest złamaniem tego założenia i prowadzi do powstania ryzyka 

modelowego, przejawiającego się w niemożności zastosowania modelu do 

warunków rynkowych bądź też błędnych wyników otrzymywanych z 

zastosowania modelu. 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie potencjalnych 

rozwiązań problemu ujemnych stóp procentowych przy wycenie 

wybranych instrumentów pochodnych. Przyjęte metody badawcze 

obejmują analizę danych liczbowych publikowanych przez wiodące 

agencje informacyjne poprzez ich analizę statystyczną (metoda 

statystyczna) oraz analizę pojedynczych przypadków w których teza 

badania została spełniona lub nie (metoda indywidualnych przypadków). 
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Konsekwencje występowania ujemnych stóp procentowych 

Stopy procentowe można podzielić na stopy nominalne oraz 

realne. Stopy nominalne, są to stopy procentowe nie skorygowane o 

poziom inflacji, a więc nie uwzględniające zmiany siły nabywczej 

pieniądza. Są to wielkości, które są ogłaszane przez banki centralne. Z 

kolei realne stopy procentowe są to stopy procentowe skorygowane o 

inflację. Zależność między tymi stopami prezentuje równanie Fischera: 

 

Z tego równania można wyciągnąć wniosek, że w sytuacji, gdy 

mamy w gospodarce inflację, realne stopy procentowe są niższe niż stopy 

nominalne. Poniższy wykres prezentuje poziom stóp procentowych w 

USA w ostatnich latach. 

 

Wykres 1 Poziom stóp procentowych w USA w latach 2004-2012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FRED – Federal Reserve Economic 

Data, Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis. 

 

Z powyższego wykresu jednoznacznie wynika, że stopy realne w 

ostatnich latach przyjmowały ujemne wartości, natomiast stopy nominalne 

były zbliżone do zera, co było związane z polityką FED mającą na celu 
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pobudzenie gospodarki amerykańskiej. Obniżanie stóp procentowych ma 

za zadanie pobudzać gospodarkę poprzez zwiększanie konsumpcji, gdyż 

przy niskich stopach procentowych ludzie powinni mniej oszczędzać a 

więcej konsumować. Wydaje się jednak, że w czasach dużej niepewności 

może nastąpić sytuacja, w której polityka monetarna będzie mniej 

skuteczna. Nawet w przypadku występowania zerowych stóp 

procentowych ludzie mogą w niewystarczający sposób zmniejszać 

oszczędności, gdyż obawiają się o przyszłość. W takiej sytuacji może 

okazać się zasadne wprowadzenie ujemnych stóp procentowych przez 

banki centralne, jako bodziec do zwiększania konsumpcji. Z drugiej 

jednak strony wprowadzenie ujemnych stóp procentowych może 

prowadzić do występowania deflacji, która jest szkodliwa dla gospodarki. 

Podobne działania stymulacyjne zostały podjęte również w innych 

krajach, np. Szwajcarii czy Japonii. Nadpodaż pieniądza doprowadziła w 

tych krajach do pojawienia się ujemnych nominalnych stóp 

procentowych
1
. Warto jednak podkreślić, że zjawisko ujemnych stóp 

procentowych nie jest czymś nowym, gdyż mieliśmy z nim już do 

czynienia między innymi w marcu 2009, gdy kontrakty futures na 

Eurodolara były notowane powyżej 100 (co przy kwotowaniu 100-stopa 

procentowa oznacza, że stopy procentowe były ujemne), w Japonii w 2003 

roku jak i w latach 70-tych w Szwajcarii.  

Ujemne nominalne stopy procentowe mogą być definiowane jako 

ujemne prawdopodobieństwo bankructwa emitenta (np. Banku 

Centralnego), co może prowadzić do logicznej sprzeczności, gdyż 

prawdopodobieństwo powinno zawierać się w przedziale <0,1>. Dlatego 

                                                 
1
 A. Oxlade, How negative rates would affect savings and mortgages, The Telegraph, 23 

Luty 2013. 
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też można uzasadniać ujemne stopy procentowej jako pewnego rodzaju 

zakup ubezpieczenia. 

Pojawienie się ujemnych nominalnych stóp procentowych, może 

wywołać ryzyko modelowe, które w sposób szczególny widoczne jest w 

przypadku opcji na stopę procentową. 

Opcje na stopę procentową są to instrumenty pochodne, których 

wartość zależy od instrumentu bazowego jakim jest stopa procentowa. 

Popularnym instrumentem są opcje CAP i FLOOR oraz ich złożenie 

COLLAR.  

Opcja CAP jest to wielookresowa opcja na górny pułap stopy 

procentowej. Jest to złożenie opcji jednookresowych CAPLET. W 

przypadku gdy stopa referencyjna przekroczy w dniu wykonania ustaloną 

stopę to nabywca opcji otrzymuję wypłatę ustalaną w oparciu o różnicę 

stóp procentowych oraz nominał pozycji. Przeciwieństwem, tj. opcją na 

dolny pułap stóp procentowych, jest opcja FLOOR (jako złożenie opcji 

FLOORLET). Opcja COLLAR, jako złożenie opcji CAP i FLOOR, 

zabezpiecza nabywcę przed znacznymi wahaniami stóp procentowych. 

Najpopularniejszym modelem wyceny opcji jest zaprezentowany w roku 

1976 model Blacka-Scholesa. Jest to model, który pochodzi z fizyki, a 

dokładniej z procesów rozchodzenia się ciepła
2
. Jego implementacja do 

finansów mogłaby się wydawać dziwna, niemniej jednak jest to teoria za 

którą Scholes i Merton otrzymali w 1997 roku nagrodę Nobla (Black 

zmarł w 1995 roku) i która zapoczątkowała rozwój teorii wyceny opcji. 

Model ten mimo oparcia go o szereg założeń upraszczających 

rzeczywistość całkiem dobrze odzwierciedla ceny opcji obserwowane na 

rynku
3
. Z punktu widzenia niniejszej pracy najważniejsze jest założenie, 

                                                 
2
 P. Wilmott, Frequently asked questions in quantitative finance, Wiley.com, 2010, s. 

100. 
3
 Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments (7

th
 ed.). New York, 2008. 
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że stopy procentowe posiadają logarytmiczno-normalny rozkład oraz 

poruszają się zgodnie z ruchem Browna. Przy tych założeniach 

prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych stóp zwrotu jest zerowe, 

niemniej jednak jak zostało wykazane powyżej, historia zna wiele 

przypadków występowania ujemnych nominalnych stóp zwrotu. 

W podstawowej wersji model wygląda następująco: 
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Jedną z głównych zalet tego modelu jest łatwość w jego edycji. 

Przykładowo chcąc uwzględnić spread bid-ask wystarczy wstawić do 

modelu dwie różne wartości zmienności. Łatwość w edycji modelu będzie 

wykorzystana w następnym rozdziale, gdzie zostaną zaproponowane różne 

rozwiązania mające na celu uwzględnienie ujemnych stóp procentowych. 

Pojawienie się ujemnych stóp procentowych komplikuje wykorzystanie 

przedstawionego powyżej modelu. Założenie o logarytmiczno-normalnym 

rozkładzie stóp zwrotu leżące u podstaw modelu Blacka-Scholesa jest 

złamane w przypadku ujemnych stóp procentowych.  

Literatura dotycząca wyceny instrumentów pochodnych, w 

szczególności opcji na stopę procentową, w przypadku ujemnych stóp 

procentowych jest bardzo ograniczona. Jest to spowodowane tym, że 

teoria dotycząca ujemnych stóp procentowych (co można interpretować 

jako ujemne prawdopodobieństwa) dopiero się rozwija.  

Zjawisko ujemnych stóp procentowych rodzi problem wyceny 

opcji, gdyż logarytm z liczby ujemnej nie jest zdefiniowany, stąd 

niemożliwe jest wycenienie opcji na stopy procentowe przy 

wykorzystaniu formuły Blacka-Scholesa-Mertona. 

Obecnie zaproponowane zostały trzy potencjalne rozwiązania 

problemu wyceny instrumentów pochodnych w przypadku ujemnych stóp 

procentowych
4
. 

1. Implementacja nowego rozkładu stóp zwrotu, np. rozkładu 

empirycznego bazującego na danych historycznych. Niewątpliwym 

plusem tego rozwiązania jest prostota implementacji i możliwość 

                                                 
4
 G. Meissner, M. Burgin: Negative Probabilities in Financial Modeling, 2011, s. 18-22. 

 



160 
 

zastosowania do ujemnych stóp zwrotu. Jednak to rozwiązanie ma wady, 

m.in.: 

- Kształtowanie się stóp procentowych w przeszłości nie 

gwarantuje takiego samego rozkładu zmiennej w przyszłości. 

Zaburzenia krzywej stóp procentowych mogą występować w 

okresach szczególnie silnego interwencjonizmu banków 

centralnych, 

- Potrzebne jest wykorzystanie metod numerycznych do 

wyceny opcji. Jedną z zalet modelu Blacka - Scholesa jest 

prostota wykorzystania. W przypadku implementacji nowego 

rozkładu wymagane byłoby przeskalowanie modelu, 

- Rozkład stóp procentowych w krótkich okresach (np. do 1 

roku), może znacząco różnić się od rozkładu historycznego, a 

w przypadku wyceny instrumentów krótkoterminowych 

należałoby implementować krótkoterminowe rozkłady stóp 

procentowych i pojawia się problem z doborem danych. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku stóp procentowych 

występujących w USA w ostatnich 4 latach. Krzywa 

nominalnych stóp procentowych była tam płaska ze stopami 

zbliżonymi do zera. 

2. Dodanie parametru korygującego stopę procentową, tj. zamiast stopy 

procentowej r wstawiać r + alfa (gdzie alfa> 0) i dzięki temu 

przemodelować stopy ujemne na stopy dodatnie z dodatnim 

prawdopodobieństwem. Zaletą tego rozwiązania jest utrzymanie struktury 

rozkładu logarytmiczno-normalnego. Z drugiej jednak strony przesunięcie 

krzywej rozkładu oznacza przesunięcie wartości oczekiwanej stopy 

procentowej. To z kolei oznacza, że modelowanie cen instrumentów 
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pochodnych odbywałoby się przy założeniu zawyżonej stopy procentowej 

i dlatego wyniki byłyby niespójne. 

3. Implementacja negatywnych prawdopodobieństw we wzorach na 

wycenę, tj. korygowanie parametrów N(d1) i N(d2) o współczynnik 

gamma. Takie podejście do tematu prowadzi nas do ujemnych 

prawdopodobieństw co implikuje występowanie ujemnych stóp zwrotu 

przy niezmienianiu początkowego rozkładu stóp zwrotu. To podejście 

wydaje się być prawidłowe, w przypadku gdy stopa terminowa i stopa 

spot mają ten sam znak (w przeciwnym razie niemożliwe staje się 

obliczenie parametru d1, gdyż logarytm z liczby ujemnej nie istnieje). 

Zaproponowane powyżej rozwiązania mają wady i nie rozwiązują 

w pełni problemu wyceny opcji na stopy procentowe w przypadku 

występowania ujemnych stóp procentowych. Założeniem w modelu 

Blacka-Scholesa jest utrzymywanie się stóp procentowych na stałym 

poziomie przez cały okres ważności opcji. Wszystkie zaprezentowane 

wyżej modele zakładają, że stopy procentowe mogą być ujemne, niemniej 

jednak nie mogą zmieniać się w czasie. Z tego też powodu przy wycenie 

opcji o dłuższym terminie do wykupu głównym problemem jest 

modelowanie przyszłych zachowań stóp procentowych. 

Tematyka modelowania przyszłych zachowań stóp procentowych 

jest szeroko dyskutowana w literaturze, a poniżej zostały przedstawione 

wnioski. 

Modele stóp procentowych można podzielić na modele statyczne (np. 

bootstrapping) oraz dynamiczne, które z kolei dzielą się na modele 

równowagi i modele nie umożliwiające przeprowadzenia arbitrażu
5
. 

Modele równowagi są modelami teoretycznymi i gorzej odzwierciedlają 

warunki rynkowe. Z kolei modele arbitrażu są modelami praktycznymi, 

                                                 
5
 R.H. Mirza, Term Structure Models, 2008. 
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które lepiej odzwierciedlają rzeczywistość, ale mają również wady tj. 

problem częstych kalibracji, brak analizy na danych historycznych czy 

wrażliwość na błędy pomiaru
6
. 

Problem ujemnych stóp procentowych może zostać częściowo 

rozwiązany przez wykorzystanie modeli równowagi. Jednym z nich jest 

model Vasicka z 1977 roku, w którym modelowana jest krótkoterminowa 

stopa procentowa za pomocą procesu stochastycznego Ornsteina –

Uhlenbecka: 

 

W którym: Wt oznacza proces Wienera dla losowej zmiennej ryzyka 

rynkowego, b – średnia długoterminowa stopa procentowa, a – szybkość 

powrotu do średniej, σ – zmienność. 

Z przeglądu literatury wynika, że jedną z głównych wad tego 

modelu jest możliwość przyjmowania wartości ujemnych przez stopy 

procentowe. Pojawiają się również twierdzenia, że nominalne stopy 

procentowe nigdy nie będą ujemne w praktyce
7
, co zostało już wykazane, 

że jest nieprawdziwe. 

Uważam, że możliwość przyjmowania wartości ujemnych przez 

stopy procentowe jest dużą zaletą tego modelu w obecnej sytuacji 

gospodarczej. Ponadto założenie powrotu wartości stopy procentowej do 

średniej dobrze odzwierciedla krótkoterminową sytuację na rynku stopy 

procentowej, gdzie mamy deklaracje banków centralnych w horyzoncie 

np. rocznym, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie.
8
 Te dwa 

aspekty wskazują, że zasadne jest stosowanie modelu Vasicka do 

modelowania stopy procentowej w krótkim okresie.  

                                                 
6
 M.W. Brandt, A. Yaron, Time-consistent no-arbitrage models of the term structure, 

2003. 
7
 E. Van Elen, Term Structure Forecasting, 2010.  

8
 Corporatebonds.pl, Komentarz tygodniowy 23.01.2012-27.01.2012 r. 



163 
 

Wnioskiem z powyższych rozważań na temat różnych modeli stóp 

procentowych jest kolejna możliwość modyfikacji modelu Blacka, która 

polegałaby na zmianie modelowania stopy procentowej – z ruchu Browna 

na model Vasicka, czyli proces Ornsteina – Uhlenbecka. Wydaje się, że z 

teoretycznego punktu widzenia model ten powinien dobrze 

odwzorowywać wartości krótkoterminowych instrumentów finansowych 

opartych o stopę procentową. Byłby on również odporny pojawianie się 

krótkoterminowej ujemnej stopy procentowej. 

 

Analiza empiryczna problemu ujemnych stóp procentowych 

Dokładna analiza empiryczna zachowania się wycen opcji 

krótkoterminowych na stopy procentowe w czasie występowania 

ujemnych stóp procentowych jest trudna, co jest spowodowane kilkoma 

problemami. 

Pierwszym problemem jest większy wpływ zmienności na wycenę opcji 

niż poziomu stóp procentowych. Przeprowadzono empiryczną analizę, w 

której analizowano opcję kupna ze stałymi parametrami: ceną wykonania 

równą cenie spot, okresie do wykupu 3 miesiące. Badanie miało na celu 

sprawdzenie, który z parametrów w większym stopniu wpływa na zmiany 

wartości opcji. Zmiennymi egzogenicznymi były: poziom zmienności, 

mierzonej jako odchylenie standardowe stóp zwrotu, a także poziom stóp 

procentowych. Poniższy diagram przedstawia rozkład procentowych 

zmian wartości opcji w zależności od zmian badanych parametrów. 
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Wykres 2. Analiza wpływu zmienności i poziomu stóp procentowych na wycenę 

opcji call 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W badaniu zastosowano relatywne przyrosty zmiennych, aby 

zminimalizować wpływ początkowego poziomu zmiennych na wynik 

badania. Płaszczyzna jest nachylona w dwóch kierunkach, przy czym 

stromizna nachylenia jest zdecydowanie większa wzdłuż osi pokazującej 

zmienność (oś Z), aniżeli wzdłuż osi pokazującej wartości stóp 

procentowych (oś X). Na osi Y pokazane są zmiany wartości opcji 

wyrażone w procentach. Dużo większa stromizna nachylenia wzdłuż osi Z 

pokazuje, że to poziom zmienności ma znacząco większy wpływ na 

wycenę opcji niż poziom stóp procentowych. Wniosek ten dotyczy się 

zarówno opcji o krótkim jak i długim terminie do wykupu, przy czym dla 

celów tej pracy naukowej ważniejszy jest wpływ na opcje o krótkim 

terminie do wykupu. 

Podstawowym indeksem zmienności dla rynku długu jest indeks 

CBOE Interest Rate Swap Rate Volatility Indeks (CBOE SRVX). Jest to 

indeks, który jest odpowiednikiem dla znanego z rynku akcji indeksu 

CBOE VIX, przy czym zmienność dla indeksu CBOE SRVX jest 

wyrażona w punktach bazowych, a nie tak jak w przypadku CBOE VIX 
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jako zmiana procentowa. Jest to spowodowane zupełnie inną 

charakterystyką rynku, gdyż poziom stóp procentowych w długim okresie 

zazwyczaj wacha się w przedziale kilku punktów procentowych, stąd 

niezasadne byłoby obliczanie procentowych zmian wartości indeksu, gdyż 

byłyby one bardzo duże. Z tego powodu oblicza się wartość indeksu w 

punktach bazowych. Indeks CBOE SRVX bazuje na zmienności 

implikowanej obliczanej z 1 rocznych opcji swapowych na 10 letnie IRS-y 

denominowane w dolarach. Stopa ta jest w wielu przypadkach punktem 

odniesienia dla innych stóp rynkowych. Warto również podkreślić, że jest 

to stopa silnie powiązana ze stopą ustalaną przez FED i zaprezentowaną w 

początkowej części pracy. 

 

Wykres 3. Porównanie wartości indeksu SRVX i VIX. SRVX jest wyrażony w 

punktach bazowych a VIX w punktach procentowych.  

Źródło: https://www.cboe.com/micro/srvx/default.aspx 

 

Roczna zmienność stóp procentowych wyrażona w punktach 

bazowych znajdywała się w badanym okresie  w przedziale od ponad 75 

punktów bazowych do blisko 110 punktów bazowych. 

Zmiany poziomu stóp procentowych w jednorocznych 

amerykańskich bonach skarbowych notowanych na rynku wtórnym 

przedstawione są poniżej. Jak widać stopa procentowa zachowywała się w 

ostatnim czasie dość stabilnie na poziomie około 0.1 – 0.2%. 
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Wykres 4. Poziom stóp procentowych w jednorocznych amerykańskich bonach 

skarbowych notowanych na rynku wtórnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: 

http://www.quandl.com/FRED/DTB1YR-1-Year-Treasury-Bill-Secondary-Market-Rate 

 

Dolnym ograniczeniem jest stopa procentowa ogłaszana przez 

FED, gdyż w przypadku spadku stopy procentowej poniżej stopy FED 

inwestorzy inwsetowaliby pieniądze w FED, a nie na rynku wtórnym. 

Wszystko to sprawia, że prezentowana powyżej zmienność jest 

semiodchyleniem standardowym dodatnim tj. dotyczy potencjału stopy 

procentowej do wzrostu, a tylko w ograniczonym stopniu do spadku. 

Prowadzi to do kolejnego problemu w analizie empirycznej wpływu 

ujemnych stóp procentowych. 

W przypadku występowania ujemnych stóp procentowych, na 

przykład na eurodolarowych kontraktach futures, wartość bezwzględna z 

ujemnych stóp procentowych jest relatywnie niska, gdyż istnieje znacznie 

ograniczony potencjał spadku. Z tego też powodu praktycznym 

rozwiązaniem jest substytuowanie ujemnej stopy procentowej zerową 

stopą procentową, co sprawia, że dostępne na rynku notowania są 

obciążone skośnością rozkładu stóp zwrotu i nie nadają się do 

prawidłowej empirycznej analizy. Takie substytuowanie stopy ujemnej 

przez stopę zerową sprawia, ze w dłuższym okresie byłby możliwy 
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arbitraż, który bazowałby na założeniu, że modelowa stopa procentowa 

jest istotnie różna od stopy rzeczywistej. W praktyce jest on jednak 

niewykonalny, gdyż jak zostało podkreślone powyżej wpływ zmienności 

jest znacząco większy niż wpływ stóp procentowych na wycenę 

krótkoterminowych opcji. 

 

 

Wykres 5. Notowania kontraktu futures na Eurodolara 

 Źródło: stooq.com 

 

Kurs futures Eurodolara (kwotowanego jako 100 – stopa 

procentowa) w latach 2009-2013 znajdował się w trendzie bocznym. W 

notowaniach intraday, czyli bardzo krótkich interwałach czasowych 

zdarzały się sytuacje, że kurs znajdywał się powyżej wartości 100 

punktów, co oznaczało występowanie ujemnych stóp procentowych. Taka 

sytuacja miała jednak miejsce przez niedługi okres czasu, co powiązane 

jest z powyższymi wnioskami na temat ograniczonej możliwości spadku 

stóp procentowych poniżej zera. Przez znaczącą większość czasu 

kontrakty znajdowały się poniżej wartości 100 punktów. 

Biorąc pod uwagę fakt ograniczenia potencjału spadku stóp 

procentowych można stwierdzić, że rozkład stóp procentowych jest silnie 
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prawo-skośny, co implikuje, że właściwym rozwiązaniem problemu 

wyceny instrumentów pochodnych w przypadku ujemnych stóp 

procentowych jest zaprezentowane we wcześniejszej części pracy 

podejście wykorzystujące implementacje nowego rozkładu stóp 

procentowych. Patrząc jednak z praktycznego widzenia na ten problem 

wydaje się, że zajęcie pozycji krótkiej w kontraktach na Eurodolara w 

momencie, gdy są one notowane na poziomie blisko 100 punktów jest 

strategią o bardzo niskim profilu ryzyka. 

 

Podsumowanie 

Powyższa praca miała na celu pokazanie zagrożeń modelowych w 

procesie wyceny opcji na stopy procentowe wynikających z występowania 

ujemnych stóp procentowych. Na rynku występują zarówno ujemne 

nominalne jak i realne stopy procentowe. Tego typu zjawisko, może nieść 

zagrożenia niepoprawnego wykorzystania modeli do wyceny 

instrumentów finansowych opartych o stopy procentowe. Zostały 

zidentyfikowane zagrożenia wynikające z zastosowania 

najpopularniejszego modelu wyceny opcji – modelu Blacka-Scholesa. 

Ponadto zostały przedstawione trzy możliwe modyfikacje modelu Blacka 

oraz wskazane wady każdej z metod. Następnie przeanalizowano wybrane 

alternatywne modele stopy procentowej pod kątem możliwości 

implementacji ujemnych stóp procentowych oraz wywnioskowano, że 

istnieje czwarta możliwość modyfikacji modelu Blacka – Scholesa zmiana 

procesu modelowania stóp procentowych na model Vasicka. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w większości modeli wykorzystuje się 

nominalne stopy procentowe ryzyko systemowe jest obecnie niewielkie, 

gdyż potencjał spadku stóp procentowych poniżej zera jest mocno 

ograniczony przez stopę ustalaną przez banki centralne. Badania 
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empiryczne wykazują, że istniały okresy, w których stopy procentowe 

przyjmowały wartości ujemne, niemniej jednak były to relatywnie krótkie 

okresy czasowe i wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia 

wystarczające jest przyjęcie zamiast stopy procentowej wartości 0. 

Wydaje się również, że potencjalny spadek stóp procentowych jest 

ograniczony przez aspekty psychologiczne, niemniej jednak sztywne 

teoretyczne ograniczenie, że stopy nominalne musza być większe od zera 

może tworzyć ryzyko modelowe, gdyż nie istnieje logarytm naturalny z 

liczby ujemnej.  

Przeprowadzona analiza empiryczna pokazuje, że wpływ stóp 

procentowych na wartość opcji, szczególnie o krótkim terminie ważności, 

jest drugorzędny w porównaniu do innego parametru wyceny – 

zmienności. Ponadto badania empiryczne są utrudnione ze względu na 

ograniczony potencjał spadku stóp procentowych poniżej zera, co sprawia, 

że krzywa rozkładu stóp procentowych posiada rozkład silnie prawo-

skośny. 
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Streszczenie: Praca porusza tematykę występowania ujemnych stóp 

procentowych oraz ich wpływ na poprawność wybranych modeli finansowych. 

W pierwszej części pracy przedstawione jest pojęcie stóp procentowych, rys 

historyczny występowania ujemnych stóp procentowych a także pokazanie 

problemów, które mogą powstawać na skutek występowania ujemnych stóp 

procentowych. Następnie autor proponuje modyfikację teoretycznego modelu 

wyceny opcji na stopy procentowe. Druga część pracy to analiza empiryczna i 

pokazanie praktycznych trudności związanych z implementacją 

zaproponowanych rozwiązań. Ponadto została dokonana analiza trendów na 

rynkach stóp procentowych. 

 

Słowa kluczowe: ujemne stopy procentowe, wycena opcji, model Blacka-

Scholesa 

 

 

NEGATIVE INTEREST RATES AND THEIR IMPACT ON INTEREST 

RATE OPTION MODELS 

 

Summary: Occurrence of negative interest rates and its impact on correctness of 

chosen financial models is a main topic of this article. In the first part of article 

three issues were presented: definition of interest rate, historical aspects of 

negative interest rates occurrence and potential negative impact on some 

financial models. Further modification of theoretical model was presented. In the 

next part author did empirical analysis and showed practical problems connected 

with implementation of theoretical solutions associated with negative interest 

rate. Moreover analysis of trends on interest rates markets were done. 

 

Keywords: negative interest rates, valuation of options, Black-Scholes model 
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Anna Mickiewicz 

 

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH NBP NA RYNEK 

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 
 

Wprowadzenie 

Od początku lat 90. XX wieku polski rynek kredytów hipotecznych 

cechuje się bardzo dynamicznym rozwojem. Udział kredytów 

hipotecznych w PKB i aktywach sektora bankowego jest wciąż 

stosunkowo niski, jednakże jego ciągły wzrost i porównanie 

z gospodarkami bardziej rozwiniętymi pozwala na stwierdzenie, iż 

kredyty hipoteczne mają i będą miały coraz większe znaczenie w Polsce. 

W niniejszym artykule skupiono się na rynku kredytów hipotecznych dla 

gospodarstw domowych, ponieważ ma on duży potencjał i odgrywa coraz 

większą rolę. Wartość kredytów hipotecznych wzrasta z roku na rok i 

obecnie ma największy udział w ogóle kredytów udzielonych 

społeczeństwu.  

Znaczący popyt na nieruchomości wiąże się ze spadkiem 

obowiązujących stóp procentowych oraz ze zwiększoną dostępnością 

kredytów hipotecznych dla szerszego grona klientów.
1
 Celem niniejszego 

artykułu jest przeanalizowanie prowadzonej przez bank centralny polityki 

pieniężnej w zakresie kształtowania podstawowych stóp procentowych w 

latach 2004-2014 oraz zbadanie wpływu wahań stóp procentowych na 

wielkość akcji kredytowej na rynku kredytów hipotecznych dla 

gospodarstw domowych na przestrzeni lat. Opisano rynek i strukturę 

                                                 
1
 A. Szelągowska, Stopy procentowe  a rynek kredytów hipotecznych w Polsce, [w:] Stopy 

procentowe a gospodarka: dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, J.L. Bednarczyk 

(red.), Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu 

Badawczego, Radom 2006, s. 329. 
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kredytów udzielanych osobom prywatnym oraz zależność ich wartości od 

wysokości oprocentowania, które to w bankach komercyjnych kształtuje 

się względem podstawowych stóp procentowych NBP – przede wszystkim 

stopy lombardowej, stanowiącej punkt odniesienia dla wyznaczania 

oprocentowania kredytów. 

Problem badawczy związany z weryfikacją tezy, iż fluktuacje stóp 

procentowych determinują popyt na kredyty hipoteczne jest istotny w 

kontekście polityki pieniężnej NBP i jej wpływu na całą gospodarkę. 

Stopy procentowe pełnią kluczową rolę sygnału cenowego i stanowią 

obiekt publicznego zainteresowania, w związku z czym badania 

empiryczno-poznawcze w tym zakresie są niezwykle istotne i pomocne 

w zrozumieniu mechanizmów rynkowych. 

 

Stopy procentowe jako jeden z instrumentów polityki pieniężnej NBP 

Bank centralny, za pośrednictwem swoich instrumentów stosuje 

strategie dla osiągnięcia celów polityki pieniężnej. W związku z 

odmiennymi warunkami gospodarowania, które determinują wybór 

prowadzonej polityki pieniężnej przez władze monetarne, koncepcje i 

zastosowane w praktyce rozwiązania mogą być bardzo różnorodne i 

zmieniały się na przestrzeni lat.
2
 Zgodnie z różnymi teoriami, cele polityki 

pieniężnej są formułowane jako maksymalizacja dobrobytu społecznego w 

gospodarce, czy też stymulowanie produkcji i zatrudnienia. Obecnie 

powszechnie akceptowany jest pogląd, iż jedynym finalnym celem 

polityki pieniężnej powinno być osiąganie i utrzymywanie inflacji na 

niskim poziomie. Stabilne utrzymanie poziomu cen ma kluczowe 

znaczenie, gdyż inflacja (nawet stosunkowo niska) generuje koszty 

                                                 
2
 W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka pienię na nowych państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  d transformacji przez integrację do integracji, Oficyna Wolters Kluwer 

Business, Warszawa 2007, s. 239. 
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społeczne, takie jak przeinwestowanie sektora finansowego w wyniku 

zachwiania proporcji między inwestycjami w aktywa finansowe a aktywa 

rzeczowe, czy też zwiększenie kosztów pozyskania kapitału. Sytuacji 

takiej można uniknąć dzięki stabilności cen, stwarzającej korzystne 

warunki do wzrostu gospodarczego i efektywnego funkcjonowania 

gospodarki.
3
  

Zgodnie z Konstytucją RP podstawowy cel banku centralnego, 

który odpowiada za politykę pieniężną, to utrzymanie stabilności cen, 

przez którą rozumie się równowagę cen ogółu dóbr i usług.
4
 Dla 

zapewnienia stabilności cen w dłuższym okresie oraz niezakłóconego 

funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej niezbędne jest 

utrzymanie stabilności finansowej. Przy oszacowaniu czynników ryzyka 

przyszłej inflacji i wzrostu gospodarczego niezwykle ważne jest 

uwzględnienie kształtowania się cen aktywów. Nadmierne obniżanie stóp 

procentowych i długotrwałe utrzymywanie ich na niskim poziomie w 

warunkach niskiej inflacji i szybkiego wzrostu gospodarczego może 

spowodować znaczny wzrost cen aktywów w krótkim okresie, co z kolei 

podwyższa ryzyko utworzenia się tzw. bańki spekulacyjnej. Szybki wzrost 

cen aktywów stanowi zagrożenie dla stabilności systemu finansowego, 

gdyż wzrasta prawdopodobieństwo ich odchylenia od uzasadnionego 

poziomu oraz pojawia się ryzyko ich gwałtownego spadku w przyszłości. 

W tym kontekście polityka pieniężna powinna być spójna z zapewnieniem 

                                                 
3
 P. Szpunar, Polityka pienię na. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000, s. 

32-34. 
4
 O. Szczepańska, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Scholar, Warszawa 

2008, s. 66-70. 
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stabilności cen w długim okresie aby wspierać stabilność systemu 

finansowego
5
. 

Do narzędzi prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny 

należą operacje otwartego rynku, które oddziałują na bieżącą płynność 

baków komercyjnych oraz rynkowe stopy procentowe. W 1998 roku 

uznano stopy procentowe za osobne instrumenty polityki pieniężnej i 

jednocześnie kontrola krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych 

stała się głównym narzędziem NBP. Do podstawowych stóp 

procentowych NBP należą: stopa lombardowa, redyskontowa oraz 

referencyjna.
6
 W związku z powyższym, bank centralny ma możliwość 

oddziaływania na krótkoterminowe stopy procentowe depozytów 

międzybankowych, które następnie wpływają na wszystkie pozostałe 

stopy procentowe
7
: 

1. bezpośrednio – poprzez operacje otwartego rynku, 

2. pośrednio – przy pomocy stopy lombardowej.  

Stopa procentowa to „nie tylko podstawowy instrument polityki 

pienię nej współczesnych banków centralnych, lecz równie  obiekt 

publicznego zainteresowania. Pełniąc rolę kluczowego sygnału cenowego 

w gospodarce, staje się punktem odniesienia dla bardzo szerokiego 

spektrum cen aktywów finansowych - bonów skarbowych, obligacji 

skarbowych, obligacji korporacyjnych czy instrumentów pochodnych.”.
8
 

Na wysokość stóp procentowych w dłuższym okresie wpływa przede 

                                                 
5
 M. Puławski,  dpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową, [w:] 

Współczesna bankowość centralna, (red.) W. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, 

Warszawa 2012, s. 113-128. 
6
 W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka pienię na nowych państw…, op. cit., s. 266-369, 

372. 
7
 Ibidem, s. 374. 

8
 M. Zwolankowski, Struktura stóp procentowych banku centralnego a kwestia 

równowagi monetarnej na rynku pienię nym, [w:] Współczesna bankowość centralna, 

(red.) W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 319. 
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wszystkim poziom inflacji, gdyż wraz ze wzrostem cen podnosi się stopy 

procentowe dla kredytów i depozytów. Ważnym czynnikiem jest również 

stan koniunktury gospodarczej: zapotrzebowanie na kredyt wzrasta gdy 

jest dobra, a akcja kredytowa maleje gdy jest zła.
9
 W świetle powyższej 

definicji i czynników kształtujących poziom stóp procentowych, 

uwidacznia się ogromne znaczenie charakteru polityki pieniężnej 

prowadzonej przez bank centralny. Na wykresie 2.1. przedstawione 

zostały zmiany stóp procentowych na przestrzeni lat 2004-2014. 

 

 

Wykres 2.1. Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2004-2014 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP, Podstawowe stopy procentowe 

NBP w latach 1998-2013. http://www.nbp.pl/,  z dnia 14.04.2014r. 

 

W analizowanych latach Narodowy Bank Polski stosunkowo 

często zmieniał wysokość podstawowych stóp procentowych realizując 

cele polityki pieniężnej i tym samym wpływając na system bankowy. Od 

najwyższego poziomu w 2004 roku (8% stopy lombardowej, 7% stopy 

redyskonta weksli, 6,5% stopy referencyjnej i 5% stopy depozytowej), 

                                                 
9
 Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje bankowe, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 

2007, s. 54. 
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Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie obniżała poziom stóp 

procentowych, odpowiednio aż do poziomu 5,5%, 4,25%, 4% i 2,5%. W 

2007 roku w związku z przyspieszeniem tempa inflacji zdecydowano o 

podwyższeniu stóp procentowych NBP. W 2008 roku, z powodu kryzysu 

finansowego bank centralny stosował restrykcyjną politykę pieniężną 

i dalej podnosił podstawowe stopy procentowe aż do końca 2008 roku, 

kiedy to stopa lombardowa osiągnęła poziom 7,50%, stopa referencyjna 

wzrosła do 6%, stopa  redyskonta weksli do 6,25%, a depozytowa do 

4,50%
10

. 

W wyniku zakłócenia płynności na krajowym rynku pieniężnym 

oraz braku wzajemnego zaufania, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 

się na obniżanie stóp procentowych. W warunkach spadającej aktywności 

gospodarczej - recesji w globalnej i spowolnieniu w krajowej gospodarce 

nadal stopniowo obniżano stopy procentowe aż do końca 2010 roku. W 

2011 roku natomiast, zaobserwowano ożywienie w gospodarce światowej 

i krajowej, na co wpływał wzrost PKB, popytu krajowego oraz 

zatrudnienia. Ponadto, wzrosła wartość kredytów mieszkaniowych i 

wystąpił znaczny wzrost cen na rynkach światowych, co wpłynęło na 

wyraźny wzrost inflacji w Polsce powyżej celu inflacyjnego NBP. W 

związku z wymienionymi czynnikami, w celu ograniczenia inflacji Rada 

Polityki Pieniężnej zdecydowała się na czterokrotne podwyższenie 

podstawowych stóp procentowych każdorazowo o 0,25p.p. w ciągu 2011 

roku. 

W II połowie 2012 roku, z uwagi na niski poziom aktywności 

gospodarczej, spadek dynamiki inwestycji, konsumpcji i handlu 

zagranicznego oraz osłabienie akcji kredytowej i wzrost bezrobocia, 

                                                 
10

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2013. http://www.nbp.pl/,  

(14.04.2014) 
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złagodzono politykę pieniężną i znacznie obniżono podstawowe stopy 

procentowe NBP, które w 2013 roku osiągnęły  najniższy poziom w 

historii. Od 4 lipca 2013 roku do chwili obecnej obowiązują następujące 

poziomy podstawowych stóp procentowych: 

 stopa lombardowa: 4%, 

  stopa redyskonta weksli: 2,75%, 

 stopa referencyjna: 2,5%, 

 stopa depozytowa: 1%. 

Tak niski poziom stóp procentowych NBP przyczynił się do 

najniższego do tej pory oprocentowania kredytów hipotecznych, co 

przełożyło się na bardzo atrakcyjne koszty korzystania z kredytu, a tym 

samym na pobudzenie rynku kredytów hipotecznych.  

Stopy procentowe banków komercyjnych powinny być 

uzależnione od stóp wyznaczanych przez bank centralny, a w 

szczególności stopy lombardowej NBP, która dla banków komercyjnych 

stanowi punkt odniesienia do ustalania poziomu oprocentowania kredytów 

i depozytów.
11

 Stopa kredytu lombardowego określa górny poziom 

oprocentowania na rynku międzybankowym - na taki procent NBP udziela 

bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.
 
Od 

2006 roku w świetle polskiego prawa
12

 obowiązuje górna granica 

oprocentowania wyznaczająca maksymalną wysokość odsetek na 

poziomie czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 

(obecnie jest to więc 16%).
13

 

                                                 
11

 B. Lachiewicz, Stopy procentowe w bankach komercyjnych, [w:] Stopy procentowe a 

gospodarka: dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, (red.) J.L. Bednarczyk, 

Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu 

Badawczego, Radom 2006, s. 188. 
12

 art. 359 §21 Kodeksu Cywilnego 
13

 Z. Dobosiewicz,  redyty i gwarancje…, op. cit., s. 56. 
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Jednakże na ustalanie oprocentowania kredytów wpływ mają 

również inne czynniki, takie jak wysoka płynność sektora bankowego, 

ryzyko niespłacenia kredytu, okres spłaty, waluta kredytu czy utrudniona 

procedura kredytowania.
14

 Na koszt kredytu składa się oprocentowanie i 

prowizja kredytowa oraz pozabankowe koszty kredytu takie jak koszty 

wycen, pozyskania dokumentów i ustanowienia zabezpieczeń.
15

 

Banki komercyjne w dużym stopniu dostosowywały swoje stopy 

procentowe do tych regulowanych przez NBP, gdy utrzymywały się one 

na wysokim poziomie. Jednakże w sytuacji kiedy osiągnęły one niski 

poziom, w perspektywie osiągania niższych zysków, banki są mniej 

przychylne do obniżania oprocentowania, szczególnie jeśli chodzi 

o kredyty konsumenckie i stosują coraz wyższe marże. Od wielu lat banki 

systematycznie podnoszą swoje marże i koszty obsługi kredytów.
16

 Takie 

zjawisko uwidacznia się na wykresie 2.1. 

 

                                                 
14

 B. Lachiewicz, Stopy procentowe…, op. cit., s. 188, Z. Dobosiewicz, Kredyt 

hipoteczny, poradnik, Difin, Warszawa 2010, s. 36, Z. Dobosiewicz, Kredyty i 

gwarancje…, op. cit., s. 54. 
15

 Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 

206. 
16

 B. Lachiewicz, Stopy procentowe w bankach…, op. cit., s. 188, 191, 194. 
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Wykres 2.1. Korelacja stopy procentowej kredytu lombardowego i średniego 

oprocentowania złotowych kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych 

w latach 2004-2014 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP, Nowa i stara statystyka stóp 

procentowych, http://www.nbp.pl/,  z dnia 14.04.2014r. 

 

Analiza zależności średniego oprocentowania złotowych kredytów 

hipotecznych dla gospodarstw domowych od stopy procentowej kredytu 

lombardowego w latach 2004-2014 wykazała bardzo dużą zgodność 

zmian w poziomach oprocentowania. Oznacza to, iż w kontekście 

kredytów konsumenckich na nieruchomości banki komercyjne podążały 

za polityką pieniężną stosowaną przez bank centralny. Zatem rzeczywiście 

poprzez swoje decyzje NBP wpływa na wysokość stóp procentowych w 

bankach komercyjnych. W pierwszej połowie 2004 roku i od roku 2009 

różnica między analizowanymi stopami procentowymi była większa i 

wynosiła średnio 0,80 punktu procentowego (największa rozbieżność o 

1,71 p.p. wystąpiła w lutym 2009 roku). Natomiast w pozostałym okresie 

– od lipca 2004 do grudnia 2008 roku różnica ta wahała się wokół 0,20 

p.p. Na tej podstawie można wnioskować, iż od 2008 roku banki 

komercyjne są ostrożniejsze i aby bardziej zabezpieczyć się na 
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płaszczyźnie udzielanych kredytów hipotecznych dla gospodarstw 

domowych ustalają ich oprocentowanie na wyższym poziomie w stosunku 

do stopy lombardowej niż w latach poprzednich.  

Porównując zmiany stóp procentowych w Polsce z krajami o 

wysoko rozwiniętymi, można stwierdzić, iż nie ma określonego 

optymalnego poziomu stóp procentowych i ich ustalanie zależy od stanu 

poszczególnych gospodarek i historii poziomów cen i inflacji. Kraje o 

dłuższym przebiegu zwalczania inflacji cechuje niski poziom stóp 

procentowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce stopy 

procentowe ulegają systematycznemu obniżaniu, natomiast w kraje 

bardziej rozwinięte, gdzie poziom oprocentowania jest bardzo niski, dają 

sygnały do podnoszenia go do „bardziej normalnego poziomu”. 
17

 

 

Kredyty gospodarstw domowych 

Przy omawianiu rynku kredytów udzielanych gospodarstwom 

domowym warto zwrócić uwagę na strukturę zadłużenia społeczeństwa, 

która może być rozpatrywana według różnych kryteriów (typów 

kredytów), takich jak: okres kredytowania (kredyty krótko-, średnio- lub 

długoterminowe), waluta kredytu (kredyty złotowe lub dewizowe), 

oprocentowanie (stałe lub zmienne), forma płatności (gotówkowe lub 

bezgotówkowe) czy przeznaczenie kredytu.
18

 

Na kredyty dla gospodarstw domowych składają się trzy główne 

grupy
19

:  

                                                 
17

 W. Przybylska-Kapuścińska, Spory wokół polityki stóp procentowych w Polsce. [w:] 

Stopy procentowe a gospodarka: dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, (red.) J.L. 

Bednarczyk, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu 

Badawczego, Radom 2006, s. 115. 
18

 Z. Dobosiewicz,  redyty i gwarancje…, op. cit., s. 77, 79, 92. 
19

 G. Wałęga, Kredytowanie gospodarstw domowych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 89. 
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1. Konsumpcyjne, które dzielą się na kredyty w rachunku bieżącym, 

kredyty związane z kartami kredytowymi oraz pozostałe kredyty i 

pożyczki (w tym sprzedaży ratalnej), 

2. Na zakup nieruchomości, obejmujące kredyty mieszkaniowe 

(udzielane na nabycie, budowę, adaptację, rozbudowę, remonty i 

modernizacje budynków mieszkalnych lub nabycie działki pod 

budowę takich budynków) i kredyty na pozostałe nieruchomości (na 

nabycie, budowę lub przebudowę budynku oraz nabycie gruntu lub 

prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynków i 

budowli o przeznaczeniu użytkowym, gospodarczym lub 

publicznym).  

 

Pozostałe kredyty i pożyczki 

Tabela 4.1. przedstawia procentową strukturę kredytów 

udzielanych gospodarstwom domowym w latach 2004-2014. Można 

zaobserwować, iż z roku na rok wzrasta udział kredytów na 

nieruchomości w ogóle udzielonych kredytów – od 42,72% w 2004 roku 

do 71,89% w 2014 roku. Odpowiednio zmniejsza się udział kredytów 

konsumpcyjnych (z 55,05% do 27,90%) oraz pozostałych kredytów i 

pożyczek (z 2,24% do 0,21%). Taka tendencja oznacza, iż zadłużenie 

społeczeństwa nabiera charakteru długoterminowego i w coraz większym 

stopniu służy finansowaniu zakupu nieruchomości. W ten sposób struktura 

popytu gospodarstw domowych na kredyt stopniowo upodabnia się do 

przekroju przedmiotowego występującego w krajach rozwiniętych. 
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Tabela 4.1. Struktura kredytów udzielonych gospodarstwom domowym z podziałem 

na grupy w latach 2004-2014 (w %) 

Rok 

Konsumpcyjne (%) Na nieruchomości (%) Pozostałe (%) 

złotow

e 
walutowe suma 

złotow

e 
walutowe suma złotowe 

2004 48,47 6,57 55,05 17,52 25,20 42,72 2,24 

2005 48,31 5,30 53,61 17,65 27,39 45,04 1,35 

2006 43,81 4,71 48,51 17,63 33,04 50,67 0,82 

2007 40,33 3,40 43,74 23,08 32,14 55,22 1,05 

2008 38,65 2,96 41,61 22,58 35,28 57,86 0,53 

2009 35,02 2,99 38,01 19,66 41,90 61,56 0,43 

2010 33,75 2,48 36,24 23,18 40,24 63,43 0,34 

2011 29,32 2,34 31,67 26,15 41,89 68,04 0,29 

2012 27,00 2,15 29,15 29,74 40,83 70,58 0,27 

2013 26,22 1,82 28,04 34,07 37,67 71,73 0,23 

2014* 26,26 1,64 27,90 36,29 35,60 71,89 0,21 

*Dane za styczeń i luty. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP,  redyty i po yczki bankowe 

udzielone gospodarstwom domowym, Nale ności i zobowiązania banków, Statystyka 

NBP, http://www.nbp.pl/,  z dnia 14.04.2014r. 

 

Przy pełnej analizie rynku kredytów dla gospodarstw domowych 

niezbędne jest porównanie w kontekście międzynarodowym z krajami 

rozwiniętymi, gdyż struktura kredytów w Polsce coraz bardziej się do nich 

zbliża. W całej Unii Europejskiej obserwuje się ogólną tendencję do 

wzrostu wartości kredytów udzielanych gospodarstwom domowym oraz 

systematyczny wzrost wartości kredytów i pożyczek społeczeństwa 

w stosunku do PKB. Obecnie w naszym kraju zadłużenie gospodarstw 
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domowych z tytułu kredytów hipotecznych wynosi 20% PKB, kiedy to w 

bardziej rozwiniętych państwach członkowskich Unii Europejskiej ten 

wskaźnik wynosi średnio około 50% PKB. Nie dziwi więc tendencja 

wzrostu kredytów hipotecznych w Polsce, która dąży w podobnym 

kierunku.
20

 

Po wejściu kraju do Unii Europejskiej pojawia się efekt doganiania 

(catch-up effect), czyli zjawisko ich upodabniania się do innych krajów 

pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. W krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej na przestrzeni ostatnich lat występuje wysoka 

dynamika rozwoju rynku kredytów, co wskazuje na to iż w najbliższych 

latach rozwój ten będzie dalej postępował.
21

  

 

Wpływ stóp procentowych na kredyty hipoteczne gospodarstw 

domowych 

Popyt na rynku nieruchomości i jednocześnie na rynku kredytów 

hipotecznych to jedna z pochodnych efektu majątkowego, czyli 

oddziaływania zmian poziomu stóp procentowych i cen na wielkość 

konsumpcji. Dzięki obniżającym się kosztom pozyskania kredytów 

hipotecznych i ich rosnącej dostępności są one coraz bardziej popularne 

wśród gospodarstw domowych umożliwiając zakup nieruchomości. 

Wśród determinant rozwoju rynku nieruchomości można wskazać 

poziom zamożności społeczeństwa, niską skłonność do oszczędzania czy 

też poziom inflacji i oprocentowania. Obserwuje się obecnie rozwój oferty 

kredytowej w zakresie innowacyjnych i coraz bardziej złożonych 

produktów. Na znaczeniu zyskują również kredyty hipoteczne o zmiennej 

                                                 
20

Z. Dobosiewicz,  redyt hipoteczny…, op. cit., s. 15., Dane Europejskiego Banku 

Centralnego i Eurostat. 
21

 G. Wałęga,  redytowanie gospodarstw…, op. cit., s. 95-98. 
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stopie procentowej. Wzrost popytu na nieruchomości bezpośrednio 

przekłada się na podwyższenie poziomu konsumpcji i inwestycji.
22

 

Wysokość stóp procentowych dla kredytów hipotecznych jest 

uwarunkowana takimi czynnikami jak cel i okres kredytowania, waluta 

kredytu czy stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. 

Kredyty hipoteczne cechuje duża wrażliwość na stopy procentowe w 

związku z ich długim okresem spłaty i znaczną wysokością. Od lat 90. 

dzięki stopniowemu polepszaniu się sytuacji dochodowej i redukowaniu 

inflacji, które umożliwiało obniżanie stóp procentowych, nasiliło się 

zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym. W tym czasie zadłużenie 

gospodarstw domowych podnosiło się z niezwykle wysoką dynamiką – od 

1991 do 1996 o 1500%. W kolejnych latach XX i XXI wieku 

kontynuowany był wzrost na poziomie dwucyfrowym.
23

  

Relacja popytu na kredyty hipoteczne i zmian rynkowych stóp 

procentowych widoczna jest na wykresie 5.1., który przedstawia 

fluktuacje wysokości oprocentowania kredytów dla gospodarstw 

domowych oraz ogólną wartość udzielonych kredytów hipotecznych. 

                                                 
22

 A. Szelągowska, Stopy procentowe…, op. cit., s. 330. 
23

 G. Wałęga, Kredytowanie…, op. cit., s. 77-78, A. Szelągowska, Stopy procentowe…, 

op. cit., s. 330.  
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Wykres 5.1. Poziom średniego oprocentowania kredytów dla osób prywatnych oraz 

wartość złotowych kredytów bankowych udzielonych gospodarstwom domowym na 

nieruchomości w latach 2004–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, Nowa i stara statystyka stóp 

procentowych; Nale ności i zobowiązania banków, Statystyka NBP, http://www.nbp.pl/,  

z dnia 14.04.2014r. 

 

 Jak można zaobserwować wysokość stóp procentowych kredytów 

hipotecznych wykazuje tendencję spadkową, i tak od 2004 roku kiedy 

oprocentowanie kształtowało się na poziomie 8-9%, na przełomie lat 

2006-2007 spadło poniżej 6%, do najniższego poziomu 5,5% na koniec 

grudnia 2006. Następnie widoczny był znaczny wzrost stóp procentowych 

co wiązało się bezpośrednio z kryzysem zapoczątkowanym w Stanach 

Zjednoczonych w 2007 roku. W reakcji na destabilizację światowych 

rynków finansowych, banki centralne podjęły zdecydowane kroki, w celu 
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skutecznego przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym
24
. Działania te 

wiązały się z podwyższaniem stóp procentowych NBP, które są punktem 

odniesienia dla stóp procentowych banków komercyjnych (w 

szczególności stopa lombardowa). Stopy wzrosły do poziomu bliskiego 

8% pod koniec 2008 roku, a następnie po względnym ustabilizowaniu się 

sytuacji, ponownie można było zaobserwować ich spadek i utrzymywanie 

się na poziomie około 6% w kolejnych latach 2009-2011, poczym wzrosły 

do blisko 7% w 2011 i 2012 roku. Od 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej 

zdecydowała się na widoczne złagodzenie polityki pieniężnej i dzięki 

obniżeniu stóp procentowych NBP również średnie oprocentowanie 

kredytów hipotecznych widocznie spadło poniżej 5%.  

 Silna tendencja wzrostowa ogólnej wartości kredytów 

hipotecznych zaciąganych przez gospodarstwa domowe w Polsce wiąże 

się bezpośrednio ze spadkiem oprocentowania kredytów (dopiero od 2003 

roku oprocentowanie kształtuje się poniżej 10%) oraz znacznym 

deficytem mieszkań. Można zaobserwować zależność między wartością 

udzielonych kredytów na cele mieszkaniowe a spadkiem stóp 

procentowych. Na przestrzeni lat wzrasta akcja kredytowa banków, z 

polski rynek kredytów hipotecznych cechuje dynamiczny rozwój. Kredyty 

hipoteczne są największy udział w portfelu kredytowym gospodarstw 

domowych, a zmiany ich oprocentowania wpływają na rozwój rynku 

nieruchomości mieszkaniowych. Malejące stopy procentowe stają się 

zachętą dla gospodarstw domowych do sięgania po kredyty oraz 

wykorzystywania zgromadzonych oszczędności. Dzięki niższym stopom 

procentowym nasilają się inwestycje i wzrastają wydatki społeczeństwa na 

budownictwo mieszkaniowe i dobra trwałego użytku, co przekłada się 

                                                 
24

 R. Kokoszczyński, Niezale ność banku centralnego po kryzysie, [w:] Współczesna 

bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012, 

s. 23-24. 
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również na produkcję i zatrudnienie w gospodarce narodowej. W Polsce 

występuje widoczna zależność między kosztem kredytu hipotecznego a 

podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi.
25

 

 

Podsumowanie 

Od początku XXI wieku w Polsce następował dynamiczny rozwój 

rynku kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych. Wpłynął na to 

instytucjonalny i technologiczny postęp sektora finansowego oraz 

ułatwiony dostęp do kredytów. Na zmiany, które zaszły na rynku 

kredytów hipotecznych znaczny wpływ miał również poziom stóp 

procentowych. Podsumowując przeprowadzone analizy można stwierdzić, 

iż stan rynku nieruchomości mieszkaniowych uzależniony jest od 

fluktuacji poziomu podstawowych stóp procentowych.  

Ponadto, zgodnie z międzynarodowymi analizami 

porównawczymi, rynek kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce 

ma duży potencjał i staje się coraz bardziej dojrzały, gdyż kredyty 

hipoteczne odgrywają coraz większą rolę. W całej Unii Europejskiej 

obserwuje się wzrost wartości kredytów udzielanych gospodarstwom 

domowym oraz systematyczny zwiększanie się wartości kredytów i 

pożyczek społeczeństwa w stosunku do PKB. Również w Polsce rynek i 

struktura kredytów dla gospodarstw domowych coraz bardziej upodabnia 

się do krajów bardziej rozwiniętych i pojawia się tendencja wzrostu 

kredytów hipotecznych. Należy jednak pamiętać o tym , iż procesy 

ekonomiczne charakteryzuje cykliczność, z związku z czym wzrost i hossa 

na rynku nieruchomości będzie musiała się skończyć.  

Stopa procentowa jest obecnie podstawowym instrumentem 

polityki pieniężnej banków centralnych i w związku z jej rolą kluczowego 

                                                 
25

 A. Szelągowska, Stopy procentowe…, op. cit., s. 333-334. 
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sygnału cenowego w gospodarce stanowi obiekt publicznego 

zainteresowania. Na politykę pieniężną, której nadrzędnym celem jest 

zapewnienie stabilności cen w dłuższym okresie oraz utrzymanie 

stabilności finansowej, mają wpływ różne czynniki. Nadmierne obniżanie 

stóp procentowych i długotrwałe utrzymywanie ich na niskim poziomie 

może spowodować znaczny wzrost cen aktywów i tworzenie się tzw. 

bańki spekulacyjnej. W tym kontekście uwidacznia się ogromne znaczenie 

polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. 
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Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono politykę pieniężną 

Narodowego Banku Polskiego w kontekście ustalania podstawowych stóp 

procentowych, a tym samym kształtowania badanych stóp procentowych w 

bankach komercyjnych. Analiza zależności średniego oprocentowania kredytów 

hipotecznych dla społeczeństwa od stopy procentowej kredytu lombardowego w 

latach 2004-2014 wykazała dużą zgodność odnośnie do zmian w poziomach 

oprocentowania. Obserwowana w Polsce silna tendencja wzrostowa ogólnej 

wartości kredytów hipotecznych zaciąganych przez gospodarstwa domowe wiąże 

się ze spadkiem oprocentowania. Na przestrzeni lat wzrasta akcja kredytowa 

banków, a polski rynek kredytów hipotecznych cechuje dynamiczny rozwój, 

stopniowo upodabniając się do krajów bardziej rozwiniętych.  

 

Słowa kluczowe: stopy procentowe, kredyty hipoteczne, polityka pieniężna. 

 

 

THE IMPACT OF NBP INTEREST RATES ON THE MORTGAGE 

MARKET FOR HOUSEHOLDS 

 

Summary: This article presents monetary policy of the National Bank of Poland 

in determining the basic interest rate, and thus the formation of interest rates in 

commercial banks. Analysis of dependence of the average mortgage rate for the 

population on the lombard rate in the 2004-2014 showed high concordance of 

changes in the levels of interest. A strong upward trend of the total value of 

mortgage incurred by households observed in Poland is directly associated with a 

decrease in interest rates. Over the years, the bank lending increases and the 

Polish mortgage market is characterized by a dynamic growth, gradually 

becoming similar to the more developed countries. 

 

Keywords: interest rates, mortgage credit, monetary policy 
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Marcin Rutkowski 

 

PRZYCZYNY KRYZYSÓW W WYBRANYCH 

KRAJACH  

 

Wprowadzenie 

Przeglądając prasę czy oglądając telewizję, można się natknąć na 

dość ciekawe, ale jakże prawdziwe stwierdzenie, że nic tak nie boli jak 

szybkie bogacenie się sąsiada. Idąc dalej tropem tego dość negatywnego 

stwierdzenia, oczywiście przekładając to na sferę ekonomii, można dojść 

do wniosku, że owe „szybkie bogacenie się sąsiada” może być oznaką 

rychłego tąpnięcia i rozpoczęcia się kryzysu, którego proces powstawania 

został przedstawiony w niniejszym artykule. Ponadto przedstawiono 

przyczyny powstania kryzysów w Stanach Zjednoczonych, Grecji oraz 

Islandii. Wybór tychże krajów był spowodowany tym, że ww. krajach 

przyczyny były zupełnie, jak i przedsięwzięte przeciwdziałania. Dlatego 

też celem tego artykułu jest zbadanie zakresu i sposobu realizacji działań 

władz publicznych wybranych krajów na kryzys, jak i ich ocenę w świetle 

różnych poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu. Autor 

prezentując przyczyny kryzysów podjął próbę rozwiązania problemu, 

jakim są pożądane zachowania i działania państw wobec kryzysu 

finansowego w warunkach globalizacji. Starał się potwierdzić hipotezę, że 

każda ingerencja państwa w wolny rynek przynosi często efekt 

niepożądany i nie należy podejmować kroków wspomagających 

gospodarkę zarówno w kryzysie jak i w ogóle, co jest przeciwieństwem 

dla keynesowskiej ekonomii. Poniższa praca ma charakter teoretyczny- 

nie analizowano danych statystycznych. 
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Przegląd i interpretacja pojęcia kryzysu 

Według H. Minsky proces formowania się kryzysu zaczyna się od 

„zaburzenia”. Owym zaburzeniem może być np. wybuch/zakończenie 

wojny, wydarzenie polityczne, powstanie i rozprzestrzenienie się jakiegoś 

wynalazku czy nawet rekordowe zbiory. Taki wstrząs daje możliwości 

osiągania ponadprzeciętnych zysków w wybranych i istniejących, bądź 

nowych sektorach, przy czym jednocześnie zamyka taką możliwość w 

innych gałęziach. Taki obrót spraw powoduje, że jednostki zaczynają 

lokować, często przenosząc środki z mniej dochodowych branż, w sektor z 

którym wiążą nadzieję większego zysku. Powoli zaczyna się „boom”, 

którego sterydami są ekspansje kredytowe banków. 

Impuls do osiągania zysku przybiera na sile. Z czasem nadmierny 

popyt spotyka się ograniczeniem podaży, bądź wytwarzania danego 

towaru. Taka sytuacja powoduje wzrost ceny danego dobra, co jest 

aksjomatem wynikającym z prawa popytu i podaży. Takie okoliczności 

przyciągają kolejnych inwestorów, których raczej powinno nazywać się 

spekulantami. „Inwestorzy” nie chcą osiągać długotrwałego zysku, a 

kupują na chwilę, by w krótkim czasie odsprzedać i naturalnie zarobić. Co 

gorsza zaistniałe warunki powodują, że jest opłacalnym kupowanie 

danych aktywów na kredyt. Inne jednostki gospodarcze, czy gospodarstwa 

domowe naśladują spekulantów, gdyż widzą w swoim zasięgu łatwy zysk. 

Gdy spekulacja wciąga jednostki, zazwyczaj trzymające się od niej z 

daleka, nie mającym pojęcia jakie procesy leżą u podstaw spekulacji, 

wówczas euforia przeradza się, w zależności od nomenklatury, w 

„gorączkę” lub „bańkę spekulacyjną”.  

Nadchodzi moment gdy ludzie dobrze poinformowaniu, bądź po 

prostu rozsądni, wyprzedają swoje aktywa- realizują zysk. Początkowo 

podaż dobra zostaje wchłonięta przez świeżych spekulantów. Ceny 
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zaczynają się uspokajać i nadchodzi czas „finansowej zadyszki”- znacząca 

grupa spekulantów zaczyna sobie zdawać sprawę, że może nastąpić 

wyprzedaż w celu realizacji zysku. Następnie uczestnicy uświadamiają 

sobie, że rynek nie zdoła kontynuować dalej wzrostu. Zaczyna się 

wyprzedaż danych aktywów, która jest swoistego rodzaju wyścigiem by 

zrealizować zysk, bo może wkrótce nastąpić tąpnięcie na rynku. Nerwowy 

pośpiech przeradza się w panikę. Ceny spadają, a pozbycie się danych 

aktywów zaczyna się stawać utrudnione, spowodowane ograniczoną 

ilością pieniądza, banki przestają udzielać kredytów pod zastaw tych dóbr. 

Fazę te nazywa się „rewulsją”
1
. 

Faza ta niejako infekuje inne sfery, bo w czasie gorączki 

„inwestorzy” wymieniają gotówkę na dany walor, bądź zaciągają kredyt 

bo go kupić, natomiast panika powoduje wyzbywanie się tych walorów i 

ucieczkę do pieniądza. Taka nagła lokacja powoduje deprecjację waluty i 

wzrost stopy procentowej
2
. 

Panika trwa tak długo aż: 

 ceny spadną tak nisko, że inwestorzy zaczną z powrotem 

zamieniać gotówkę, która jest najbardziej płynna, na mniej 

płynne dobra,  

 albo na obrót aktywami zostaną nałożone ograniczenia np. 

poprzez zamknięcie giełdy,  

                                                 
1
 C. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG- 

Press, Warszawa 1999, s. 22-29. 
2
 H. Zadora, T. Zieliński, Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 

2012, s. 233. 
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 lub rynek zostanie przekonany przez pożyczkodawcę ostatniej 

instancji iż poziom podaży pieniądza wzrośnie do takiego 

poziomu, który zaspokoi popyt na płynną gotówkę.
3
 

Obecny Globalny Kryzys Finansowy- początek efektu domina 

zaczyna się w USA 

Aby zrozumieć jak doszło powstania i pęknięcia bąbla 

spekulacyjnego należy przybliżyć historię Federal National Mortgage 

Association, która powszechnie, także w prasie, nazywana jest Fannie 

Mae. 

Do lat 30 XX w. kredyty na budowę czy kupno domu były 

stosunkowo krótkie (udzielane na 4-5 lat) i drogie, co powodowało że 

zaciągać taki kredyt mogli tylko ludzie dość majętni. F. Roosvelt 

ogłaszając tzw. „Nowy Ład”, którego celem było zapewnienie bardziej 

równomiernego rozłożenia korzyści będących wynikiem rozwoju 

gospodarczego. Jednym z efektów tego planu było zapewnienie 

Amerykanom o przeciętnych dochodach, możliwości uzyskania taniego 

kredytu na własne lokum. Owocem tych założeń jest powstanie Fannie 

Mae w 1938 r..  

Korporacja udzielała gwarancji bankom, albo odkupywała kredyty 

od nich, dzięki temu banki nie bały się udzielać kredytów, a przy wykupie 

kredytu powodował przypływ pieniędzy do banku, które mogły być 

przeznaczone na kolejne kredyty czy pożyczki. Fannie Mae w zamian 

żądała niskooprocentowanych kredytów hipotecznych i rozłożonych na 

wiele lat, dzięki temu zawdzięczamy ustandaryzowanie się kredytów na 

30 lat. W 1968 roku nastąpiła jej prywatyzacja i korporacja ta stała się 

sponsorowana przez rząd. Przedsiębiorstwa takie są w zwolnione z 

                                                 
3
 C. Kindleberger, Szaleństwo, panika..., op. cit., s. 22-29. 
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podatku dochodowego oraz nie muszą przestrzegać wielu norm 

ostrożnościowych. Jako że przedsiębiorstwa są zbyt duże, by mogły upaść, 

istnieje powszechna opinia, że mimo braku gwarancji rząd będzie ratował 

takie korporacje. Potwierdzeniem tej opinii jest nacjonalizacja Fannie Mae 

oraz bliźniaczego Freddie Mac
4
 w 2008 r. Z biegiem lat korporacje te 

zaczęły poszukiwać dodatkowego kapitału. Zaczęły emitować obligacje 

pod zastaw pakietów kredytów hipotecznych odkupionych od banków.
5
 

Do nadmuchania bańki przyczyniła się decyzja Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd w 2004 r., która pozwoliła na zwiększenie 

stosunku zaciągniętych kredytów do kapitałów z 12 do 1 na 30 do 1, co 

doprowadziło do kupowania papierów wartościowych zabezpieczonych 

kredytami hipotecznymi. 

Kolejnym czynnikiem było przyznanie ulg w 2001 i 2003 r. 

korporacjom oraz Amerykanom o najwyższych dochodach. Z założenia 

ulgi te miały przyczynić się do wzrostu gospodarczego, lecz w praktyce w 

niewielkim stopniu przyczyniły się do wzrostu, co spowodowało, że Rada 

FED’u faktycznie sama miała stymulować wzrost. Decyzja Rady o 

wprowadzeniu bardzo niskich stóp procentowych spowodowała ogromną 

podaż pieniądza.
6
  

W 2002 r. stopy procentowe Rezerwy Federalnej były niższe od 

inflacji, w takiej sytuacji inwestycje w nieruchomości zostały uznane 

przez inwestorów za najlepsze- zwrot na nieruchomościach wynosił od 

kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Taka podaż pieniądza 

spowodowała, że ci co nie mogli uzyskać w normalnych warunkach 

                                                 
4
 Federal Home Loan Mortgage Corporation- instytucja powstała w 1970 r. mająca 

zapewnić konkurencję dla Fannie Mae. 
5
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/268178,1,fannie-i-freddie-pod-

parasolem.read (26.03.2014). 
6
 G. Carter Na krawędzi: opowieści o kryzysie. Prawdziwe historie z Wall Street z 

magazynu Vanity Fair, Kurhaus, Warszawa 2012, s. 209- 212. 
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kredytów hipotecznych otrzymywali je, gdyż pieniądze można było łatwo 

uzyskać na rynku tych kredytów, zaczął się prężnie się rozwijać rynek 

subprime mortgage.
7
 Chwilowa zwyżka stóp FED’u do poziomu 5% 

spowodowała, że część kredytobiorców przestała spłacać kredyty, co 

skłoniło banki do zajmowania domów kredytobiorców, a w efekcie 

obniżki cen na rynku nieruchomości wobec czego Ben Bernanke z 

powrotem przywrócił stopy do poziomu 2%. Spadek cen nieruchomości w 

2007 spowodował iż obligacje zabezpieczone na subprime mortgage oraz 

instrumenty pochodne o nie oparte okazały się bezwartościowe. Fundusze 

lokujące środki w te aktywa bankrutują i pociągnęły za sobą banki. W 

2008 r. ważne banki w USA zostały dokapitalizowane, zaczął pojawiać się 

kryzys zaufania na rynku pożyczek międzybankowych. Europa zostaje 

zainfekowana.
8
 

Następnym czynnikiem powodującym pęcznienie bąbla było 

obniżenie opodatkowania od zysków kapitałowych, ponadto gdy ktoś 

zaciągał kredyt na zakup akcji (przy okazji zastawiając własny dom) to 

wówczas całość odsetek można było odliczyć od podatku. Takie działania 

przyczyniały się do stosowania dźwigni finansowej, która najbardziej 

uwidacznia się w instrumentach pochodnych, bo przecież dzięki nim 

można osiągnąć zyski liczone w dziesiątkach procent. Jak widać wszystko 

przebiegało jak we wcześniej opisanym modelu Minsky’ego. 

Kuriozalną rzeczą było funkcjonowanie agencji ratingowych, 

ponieważ były finansowane przez podmioty, które były poddawane 

                                                 
7
 Kredyty udzielane kredytobiorcom ze złą historią kredytową. Cechują się wyższym 

poziomem ryzyka i aksjomatycznie wyższym oprocentowaniem. 
8
 M. Zdyb, Akademia: Anatomia kryzysu: kondycja finansowa i podatność na bankructwo 

państw Unii Europejskiej, wybranych państw spoza Unii Europejskiej i super potęg- cz. 

1, „Finansowanie Nieruchomości” 2012, nr 1. 
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ocenie. Taka sytuacja jest jasna i prowadzi tylko do patologii i swoistej 

„inflacji ocen”.
9
 

Z perspektywy czasu dziwią wypowiedzi czołowych 

przedstawicieli globalnej finansjery. A. Greenspan twierdził w 2004 r., że 

zaburzenie cen na rynku nieruchomości jest małoprawdopodobne. W roku 

2005 wg B. Beranke’ego wzrost cen domów był odzwierciedleniem 

solidności podłoża gospodarki. 2007- noblista E. Fama stwierdził iż 

dostaje szału gdy słyszy słowo bańka...
10

. 

 

Kryzys gospodarczy w Grecji 

Grecja od momentu, gdy wyzwoliła się spod panowania Turcji i 

stała się niepodległym państwem ponad połowę tego czasu spędziła jako 

bankrut.
11

 

Na samym początku należy powiedzieć, że kryzys ten był 

spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami, które były obecne jeszcze 

przed przystąpieniem Grecji do strefy euro. 

Pierwszą patologią było traktowanie przedsiębiorstw państwowych 

w sposób preferencyjny. Banki komercyjne były zmuszane do zakupu 

państwowych instrumentów dłużnych, za pomocą których rząd finansował 

nierentowne spółki państwowe. Obowiązek ten zniesiono w latach 90.
12

 

Nie można przy tym nie wspomnieć, że OFE w Polsce były zmuszane do 

kupowania państwowych obligacji, czy nie widać tutaj analogii?. 

Następnym czynnikiem był wysoki poziom regulacji rynku pracy 

faworyzująca ludzi niewykwalifikowanych, o najniższych dochodach. 

                                                 
9
 G. Carter, Na krawędzi..., op. cit., s. 209- 212. 

10
 H. Zadora, T. Zieliński, Pieniądz współczesny..., op. cit., s.231. 

11
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,9824530,Kryzys_w_Grecji__jak_t

o_sie_moglo_stac__5_przyczyn.html (09.04.2013). 
12

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1432744/6_ramy_dok_uzupelniajacy_Grecja.

pdf. 
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Zarobki tej grupy stały się zbyt wysokie w stosunku do posiadanych 

umiejętności. Wysokie koszty zwolnień nie sprzyjały zatrudnianiu osób w 

dobrych fazach cyklu gospodarczego. Wszystko to prowadziło do wzrostu 

bezrobocia wśród tej grupy osób, a wiadomym jest, że im większe 

bezrobocie tym większe wydatki na zasiłki.
13

 Średnia płaca netto wzrosła 

miedzy rokiem 2000 a 2010 o 113% (z 512 do 1091 euro).
14

 

Kolejną wadą był nieefektywny system ubezpieczeń społecznych, 

który niemal wprost zachęcał do szybkiego przechodzenia na emeryturę, 

gdyż jej wysokość nie była uzależniona od wysokości i okresu płacenia 

składek.
15

 Nie wspominając o masowym obchodzeniu podatków przez 

Greków, np. wykazywali że spłata kredytu pochłania 92% ich dochodu, a 

wśród niektórych rata kredytowa przekraczała 100% miesięcznych 

dochodów. Takich oszustw dokonywali zazwyczaj „samozatrudnieni 

specjaliści” tj. lekarze, księgowi, prawnicy itp. Szacuje się, że grecki 

Fiskus nie otrzymał w 2009 należności odpowiadającym minimum 28 mld 

euro (31% deficytu budżetowego z 2006 r.).
16

 

Wszystkie te zaniedbania powodowały nieustanne powiększanie 

się długu publicznego, i tak w 1999 r. dług publiczny Grecji wynosił 94% 

PKB, a kryteria konwergencji ustalają maksimum na 60% PKB.
17

 

Kontynuując wątek kryteriów konwergencji, Komisja Europejska na 

przededniu utworzenia strefy euro w formie transakcji bezgotówkowych 

stwierdziła iż Grecja nie wypełniła żadnego z wymogów konwergencji 

nominalnej. Aczkolwiek w ciągu kolejnych 2 lat Grecja wykazywała 

                                                 
13

 Ibidem. 
14

 http://wyborcza.biz/biznes/56,101716,11971835,Alfabet_greckiego_kryzysu.html 

(29.03.2014). 
15

 http://www.mf.gov.pl/documents/764..., op. cit. 
16

 http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/omijanie-placenia-podatkow-to-

nasza-specjalnosc/ (29.03.2014). 
17

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11953240,Wielka_grecka_katastrofa_pograza_eur

o__Jak_do_niej.html (29.03.2014). 

http://wyborcza.biz/biznes/56,101716,11971835,Alfabet_greckiego_kryzysu.html
http://www.mf.gov.pl/documents/764
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postępy, ale jak się okazało nie miały one odzwierciedlenia w gospodarce. 

Reformy nie były gruntowne, a tylko doraźne -„aby wypełnić”. KE 

uchyliła Grecję z obowiązku wypełnienia części kryteriów konwergencji. 

Nie będzie nadużyciem, jeżeli się powie, że Grecy najzwyczajniej w 

świecie oszukali KE przedstawiając nieprawdziwe dane statystyczne o 

deficycie rządowym i samorządowym.  

Wszystkie te zaniedbania spowodowały, że Grecja przyjęła 

wspólną walutę całkowicie nie będąc na nią przygotowaną. Grecka 

gospodarka nie była konkurencyjna, a euro spowodowało iż stopy 

procentowe spadły, a wraz z nimi koszt kapitału, co następnie zwiększyło 

akcję zadłużania się. Państwo będące kolebką demokracji i olimpiady 

zamiast wzmacniać atrakcyjność eksportu, „przejadło” środki pożyczone z 

rynków finansowych
18

. 

Momentem kulminacyjnym było, po uprzedniej weryfikacji, 

obwieszczenie informacji jesienią 2009 r. iż Grecy przekazywali do 

Eurostatu informacje, które mijały się z prawdą. Ta wieść spowodowała 

spadek zaufania (będąc w strefie Euro, inwestorzy „nie odróżniali” Grecji 

od krajów o solidnych podstawach gospodarczych jak Niemcy, Francja 

czy Holandia itp.). Nowo wybrany rząd w październiku 2009 zrewidował 

informacje i poinformował, że deficyt sektora rządowego i 

samorządowego wyniesie 12,7% PKB, a nie 3,7%. Eurostat  w 2010 

poinformował, że nawet ta prognoza się nie sprawdziła, a deficyt wyniósł 

13,6% PKB.  

W takiej sytuacji agencje ratingowe nie zwlekały z obniżeniem 

ratingu, co spowodowało, że greckie obligacje stały się obligacjami 

„śmieciowymi”, taki obrót spowodował obniżenie zainteresowania 

obligacjami, a instytucje finansowe mające ograniczenia na inwestowanie 

                                                 
18

 http://www.mf.gov.pl/documents/764..., op. cit. 

http://www.mf.gov.pl/documents/764
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niskoratingowe papiery wartościowe zrezygnowały z ich zakupu. 

Oczywiście takie zdarzenie powodują podniesienie oprocentowania 

obligacji i tak w kwietniu 2010 wynosiło ono aż 14% w jednorocznej 

skali, gdzie np. niemieckie obligacje wówczas oscylowały w okolicach 

2%. 

Oczywiście taki przebieg zdarzeń odbił się na greckich bankach, 

pogarszając ich płynność i współczynnik wypłacalności, przez to że:  

 Banki kupiły przed kryzysem obligacje rządowe z zamiarem 

ich odsprzedaży przed zapadnięciem. Wzrost oprocentowania 

nowo emitowanych obligacji powoduje, że kupione wcześniej 

obligacje mają niższą wartość rynkową i bank ponosi stratę, 

gdy je sprzedaje. Aktywa w posiadaniu greckich banków  

będące instrumentami dłużnymi rządu stanowiły ok 40 mld 

euro. 

 Wg decyzji EBC obligacje o minimalnym ratingu BBB- mogą 

stanowią zabezpieczenie transakcji rynku pieniężnego, niższe 

oceny ograniczają wykorzystanie tych papierów 

wartościowych, co przekłada się na brak zainteresowania na 

ich zakup. Spadek cen obligacji powoduje obniżenie 

zabezpieczenia a tym samym akcję kredytową banków, co w 

następstwie prowadzi do zniekształcenia wyniku finansowego. 

 Spadek zaufania obywateli i instytucji do greckich banków 

spowodował wycofywanie depozytów, co zawsze 

przysparzało, przysparza i będzie przysparzać bankom 

problemy. 
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Islandzki kryzys bankowy 

Kraj który nie miał giełdy do 1985, a banki zaczął prywatyzować 

dopiero w 1998, bez bogatych tradycji finansowych, a stanął na krawędzi 

bankructwa dzięki swoim bankom.  

Aby zrozumieć jedną z przyczyn kryzysu należy wyjaśnić pojęcie 

„carry trade”- jest to pożyczanie pieniędzy z kraju o niskich stopach 

procentowych i lokowanie ich w kraju o wysokich stopach, którym była 

właśnie Islandia. W żargonie finansjery istnieje nieoficjalna zasada 3-6-3 

odnosząca się właśnie do carry trade. Pożycz od kogoś na 3%, pożycz 

komuś na 6% i bądź o 3 po południu na polu golfowym.
19

 Jak można się 

domyślić carry trade ma charakter spekulacyjny. 

W okresie wzrostu gospodarczego, podobnie jak w Polsce czy 

Irlandii, tak na Islandii był boom budowlany i wiązał się naturalnie z 

kredytami zaciąganymi na budowę/kupno domu. Pęknięcie bańki 

subprime mortgage w USA pociągnęło za sobą awersję do ryzyka i tym 

samym załamanie carry trade na koronie islandzkiej. Deprecjacja korony 

spowodowała wzrost rat kredytowych, 20 tys. gospodarstw domowych, 

zaczęło mieć problemy ze spłatą kredytów hipotecznych. Liczba ta może 

wydawać się nie duża, ale na wyspie mieszka mniej niż 350 tys. osób, a 

gdy jeszcze pomnożyć 20 tys. przez liczbę osób w średnim gospodarstwie 

domowym to skalkulować można że kilkadziesiąt tysięcy miało problemy 

ze spłatą
20

. 

Oprócz boomu budowlanego, Islandia lokowała środki pochodzące 

z zaciągniętych kredytów na inwestycje w sektor energetyczny, potrzebne 

do rozwoju energochłonnego przemysłu aluminiowego- 80% energii 

                                                 
19

 http://www.investopedia.com/terms/1/3_6_3_rule.asp (10.04.2014). 
20

 http://www.parkiet.com/artykul/1103164.html?p=2 (10.04.2014). 

http://www.investopedia.com/terms/1/3_6_3_rule.asp
http://www.parkiet.com/artykul/1103164.html?p=2
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zużywał właśnie ten przemysł, a aluminium obok dorsza jest głównym 

produktem eksportowym Islandii. 

Przy tak sprzyjających warunkach, rozwijał się sprywatyzowany 

sektor bankowy, lecz z czasem Islandia okazała się za mała i islandzkie 

banki utworzyły swoje oddziały za granicą np. w Holandii, czy Wielkiej 

Brytanii.
21

 Największe 3 banki islandzkie posiadały aktywa 10- krotnie 

przewyższające PKB wyspy z której pochodziły.
22

 Były to banki: 

Kaupthing, Glitnir, Landsbanki, które oferowały wyższe oprocentowanie i 

przyciągnęły niemal tyle samo obcokrajowców, ile wynosi liczba ludności 

Islandii. Zagraniczni depozytariusze (oprócz osób prywatnych były to 

także hrabstwa z Wielkiej Brytanii, a nawet sam Oxford) posiadali aktywa 

w tych bankach na wysokość ok. 5,5 mld dolarów. Nieostrożni islandzcy 

bankierzy- spekulanci lokowali aktywa w bańkę subprime, i w banku 

Lehman Brothers. Krach i bankructwo Lehman Brothers spowodowało, że 

depozytariusze islandzkich banków nie mogli wypłacić pieniędzy, a 

sprawę pogarszał fakt, że oddziały nie podlegały brytyjskiemu czy 

holenderskiemu nadzorowi bankowemu, a islandzkiemu. Konta 

obcokrajowców zostały zablokowane, a pieniądze wypłacone tylko 

Islandczykom. Wielka Brytania wypłaciła ze swoich środków depozyty 

Brytyjczyków i zablokowała aktywa islandzkich banków u siebie i 

zażądała spłaty od Islandii. Należy dodać, że Zjednoczone Królestwo 

zajęło aktywa na podstawie ustaw antyterrorystycznych, co jeszcze 

zwiększyło nasilenie kryzysu. Ostatecznie 3 największe banki na Islandii 

                                                 
21

 M. Budyta-Budzyńska, Intergracja czy asymilacja?: polscy imigranci w Islandii, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 92-94. 
22

http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,11282871,W_poszukiwaniu_skutecznej_recepty

_na_kryzys__Grecja.html (10.04.2014). 

http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,11282871,W_poszukiwaniu_skutecznej_recepty_na_kryzys__Grecja.html
http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,11282871,W_poszukiwaniu_skutecznej_recepty_na_kryzys__Grecja.html
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bankrutują i pociągają za sobą dalszą deprecjację korony- na początku 

2007 kurs EUR/ISK wynosił 85, a 18 miesięcy później >200.
23

 

Obecnie Islandia jest pokazywana jako wzór wyjścia z kryzysu, 

ponieważ nie ratowała jak np. Irlandia banków tylko pozwoliła im upaść, 

więc nie wystąpił transfer ryzyka do sektora finansów publicznych. 

Spadek korony spowodował, że import stał o wiele mniej opłacalny, a 

Islandia jest kraje uzależnionym od importu, więc postanowiono 

zdewaluować walutę krajową
24

 oraz jako jedyny kraj postawiła przed 

sądem osoby odpowiedzialne za kryzys np. prezes banku Kaupthing- 

Hreiðar Már Sigurðsson został skazany na 5,5 roku więzienia
25

. 

 

Pożądane działania państwa w czasie kryzysu 

Co powinien robić rząd podczas kryzysu? Odpowiedź wg M. 

Rothbarda jest prosta – nic. Powinien jak najdalej trzymać się od 

ingerencji w rynkowy proces dostosowawczy. Im rząd bardziej ingeruje, 

tym dłużej będzie trwał kryzys i trudniejsze będzie wyjście z niego.
26

  

Dobrym przykładem będzie różnica między Irlandią a wcześniej opisaną 

Islandią, która pozwalała na bankructwa i przez to zachowała finanse 

publiczne w lepszej kondycji, mimo bogatej jak na państwa 

skandynawskie przystało opieki socjalnej
27

. 

Rothbard wymienia 6 sposobów, które są ciemiężycielami procesu 

dostosowawczego: 

 opóźnianie lub przeciwdziałanie upadłościom, 

                                                 
23

 M. Budyta-Budzyńska, Intergracja cz..., op. cit., s. 92-97. 
24

 http://tvn24bis.pl/informacje,187/islandzki-cud-gospodarczy-nie-ratowali-bankow-i-

interesow-wierzycieli,281499.html (10.04.2014). 
25

 http://www.biztok.pl/gospodarka/w-islandii-sie-nie-patyczkuja-wiezienie-dla-szefow-

banku_a9758 (10.04.2014). 
26

 M. Rothbard, Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 

2010, s. 14. 
27

 http://www.parkiet.com/artykul/996154.html (14.10.2014). 
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 przedłużanie inflacji hamuje niezbędny spadek cen, a 

ekspansja kredytowa prowadzi do błędnych inwestycji, 

 utrzymywanie sztucznie wysokiego poziomu płac podczas 

depresji prowadzi nieuchronnie do trwałego bezrobocia, 

 utrzymywanie cen na poziomie wyższym od wolnorynkowego 

przekłada się na spadek popytu i powstawanie nadwyżek, a 

wraz z tym przeciąga się powrót do „normalności”, 

 napędzanie konsumpcji i demotywowanie inwestowania 

powoduje nieodpowiednią alokację zasobów. Wprowadzanie 

zasiłków  zwiększa konsumpcję, a podwyższanie podatków 

odbiera chęci do inwestowania i oszczędzania, 

 dotowanie bezrobocia opóźnia przesunięcie bezrobotnych do 

sektorów gdzie mogliby otrzymać pracę. 

Reasumując- rząd powinien ograniczyć swoją rolę w gospodarce, 

zmniejszyć wydatki oraz podatki, które w głównej mierze przeciwdziałają 

oszczędzaniu i inwestowaniu, spowoduje to zmianę relację konsumpcji do 

inwestycji i oszczędności. Wg Rothbarda tylko konsekwentny leseferyzm 

jest lekarstwem na kryzys. Można także przytoczyć cytat L. von Misesa: 

„Wszelkie odmiany ingerencji (rządowej) w zjawiska rynkowe nie tylko nie 

pozwalają osiągnąć zamierzonego przez ich autorów celu, ale na dodatek 

powodują,  e zaistniała sytuacja nawet z ich punktu widzenia jest mniej 

po ądana, ni  poprzednia, którą zamierzali zmienić.” 

Oczywiście inne szkoły ekonomiczne będą to krytykować, a 

zagorzali keynesiści mogą to nazywać kuglarstwami liberalnych 

czarownic. Rząd Hoovera w czasie Wielkiego Kryzysu uważany przez 

historyków błędnie za leseferystyczny używał powyższych 6 środków co 
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jest już samo w sobie przeciwne idei laissez- faire. Skutkiem działań 

Hoovera było przeciąganie się kryzysu.
28

  

M. Kalecki będący wybitnym polskim ekonomistą (notabene 

samoukiem) przedstawiał inny punkt widzenia, ponieważ reprezentował 

poglądy neokeynesowskie. Twierdził, iż wydatki rządowe, która trafią do 

rąk pracowników mogą być impulsem do przełamania kryzysu, ponieważ 

jeśli zostaną zatrudnieni w dobrze płatnej pracy, to zaczną wydawać i 

zaprzestaną oszczędzania. Uważał, że wzrost nie powinien bazować na 

zyskach, a na zarobkach, które są natychmiastowo konsumowane i 

stymulują gospodarkę. Zyski, wg Kaleckiego, najpierw się tezauryzuje, a 

dopiero później inwestuje, dlatego powinno się opodatkować zyski, a 

wpływy z tychże podatków przeznaczyć na wspieranie pracy
29

. 

Dobrą ripostą na argumenty Kaleckiego jest dzieło Frédérica 

Bastiat pt. „Co widać i czego nie widać”. W rozdziale „Oszczędność i 

zbytek” wskazuje, że nieroztropnym jest napędzanie konsumpcji, gdyż 

wydatki widać, a oszczędności nie, przez co istnieje pozór, że 

oszczędności nie trafiają do gospodarki, jednakże trafiają do gospodarki, 

tylko za pomocą pośredników i dodatkowo przynoszą zyski w przyszłości. 

Ponadto w rozdziale „Algieria”, krytykuje wydatki publiczne na 

stworzenie miejsc pracy, gdyż równie dobrze mógłby to uczynić sektor 

prywatny. 

Sukces programu administracji prezydenta Obamy- „Cash for 

Clunkers” (pieniądze za wraki), jest pozorny wg myśli Bastiata, natomiast 

wg keynesistów jak najbardziej uzasadniony, gdyż pobudził konsumpcję i 

produkcję. Oczywiście „to widać”, ale „to czego nie widać” to straty firm 

odzyskujących części i zachwianie rynkiem aut używanych. Ponadto 

                                                 
28

 M. Rothbard, Wielki..., op. cit., s. 14-18. 
29

 http://forsal.pl/artykuly/779527,recepta-na-zwalczenie-kryzysu-jest-prosta-nalezy-

posluchac-ekonomisty-michala-kaleckiego.html (03.04.2014). 

http://forsal.pl/artykuly/779527,recepta-na-zwalczenie-kryzysu-jest-prosta-nalezy-posluchac-ekonomisty-michala-kaleckiego.html
http://forsal.pl/artykuly/779527,recepta-na-zwalczenie-kryzysu-jest-prosta-nalezy-posluchac-ekonomisty-michala-kaleckiego.html
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straciły organizacje charytatywne, gdyż Amerykanie oddając auto na cele 

dobroczynne mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Nie można zapomnieć o 

tym, że takie pobudzenie ma charakter jednorazowy
30

. 

Neoklasycy wierzą, w przeciwieństwie do neokeynesistów, że 

rynek sam najlepiej się ureguluje, jeżeli nic nie hamuje konkurencji. W 

przypadku bezrobocia, pracodawcy obniżają płace, co powoduje że roboty 

pracochłonne są tańsze, a drożeje produkcja przy użyciu kapitału, co 

sprawia iż przedsiębiorcy znowu zatrudniają więcej ludzi, a rynek 

wychodzi z kryzysu i wraca do poziomu równowagi, bez żadnego udziału 

państwa. Na co keynesiści odpowiadają, że obniżka płac powoduje 

ubożenie pracowników i ci z kolei nie mogą kupić tak wielu 

produkowanych dóbr przez firmę ich zatrudniającą, jak i z innych 

przedsiębiorstw. Takie działanie wg nich sprawia iż gospodarka stoi w 

miejscu.
31

 

Można znowu przytoczyć fragment dzieła Bastiata- „Rozbita 

szyba”. Umyślne rozbicie szyby sprawi wzrost dochodu szklarza i 

powiązanych z nim ludzi, jednakże zabierze dochody innym, np. 

szewcom. Teraz można zamienić szklarza z przemysłem samochodowym, 

a szewca z odzyskującymi części. Ponadto spadek płac w czasie kryzysu u 

pracowników spowoduję efektywną alokację środków, a stosując teorię 

keynesistów pracownicy bez obniżonych płac staliby się swoistego 

rodzaju „szklarzami”. 

Oczywiście każdy z nurtów ekonomii będzie przedstawiał swoją 

teorię jako najlepszą, na każdy argument dana szkoła może odpowiedzieć 

kontrargumentem. Jednakże przykład Islandii, która nie wspierała 

                                                 
30

http://wyborcza.pl/magazyn/1,133154,14104893,Kalecki__Oszczednoscia_i_praca_lud

zie_sie_nie_bogaca.html (24.06.2014). 
31

http://forsal.pl/artykuly/647296,kalecki_lange_frydman_oto_polscy_giganci_ekonomii.

html (24.06.2014). 
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„szklarzy” poradziła sobie zdecydowanie lepiej niż pozostałe kraje. 

Głębokie ingerencje rządu Grecji w gospodarkę przyniosły efekt odwrotny 

do zamierzonego, co zdaje się potwierdzać słuszność poglądów 

neoklasycznej ekonomii. Kończąc można przytoczyć cytat Adama Smitha, 

który jest ojcem ekonomii klasycznej- „To co jest roztropnością w 

prywatnym  yciu ka dej rodziny, nie mo e być chyba szaleństwem w  yciu 

wielkiego królestwa”. Czy ktoś z nas ratowałby z długów (banki, 

przedsiębiorstwa) kogoś innego, samemu się (państwo) zadłużając? 
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Streszczenie: Ostatni kryzys finansowy obnażył wszystkie słabości wraz z 

ukrytymi piętami achillesowymi. Poniższy artykuł przedstawia główną 

przyczynę powstania efektu domina- krach na rynku subprime oraz słabości 

krajów dotkniętych krachem- Grecji i Islandii. Został przedstawiony także model 

powstawania kryzysu wg Minsky’ego oraz 2 wybrane punkty widzenia w jaki 

sposób najlepiej przezwyciężać załamanie w gospodarce. 

 

Słowa kluczowe: kryzys, nazdór, ingerencje  

 

THE CAUSES OF CRISISES IN AN INDYVIDUAL CONUTIRIES 

Summary: The last crisis has shown us just how important is a health of public 

finance and how meaningful is a supervision over financial market, in particular 

over the banks, which are in a large part constitute a mainstay of financial 

system. Passive, overindulgent or outgrown to borders of absurdity banking 

sector has been and could be the causes of further crisisies. Let’s hope that the 

ruling will draw adequate conclusions and care discipline of public finance and 

implementation of relevant reforms. 

Keywords: crisis, supervision, interferences 
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Natalia Pluskota 

ROLA CREDIT SCORINGU I CREDIT RATINGU  

W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW 
 

Wprowadzenie 

Od zarania dziejów nieodłączną cechą bankowości jest ryzyko. W 

badaniach naukowych jak i w praktyce podejmuje się próbę znalezienia 

skutecznych metod minimalizacji ryzyka wynikającej z działalności 

kredytowej, jest to jednak niemożliwe.  

 Ryzyku kredytowemu poświęcana jest szczególna uwaga w 

bankowości, ma to związek z jego historią, jest bowiem najstarszą formą 

ryzyka na rynku finansowym. Podstawową działalnością banku jest 

udzielanie kredytów stanowiące główne źródło zysku tychże podmiotów. 

Z ryzykiem mamy do czynienia w sytuacji, w której dany podmiot 

otrzymuje usługę lub produkt bez zrealizowania natychmiastowej spłaty. 

Ryzyko kredytowe definiowane jest jako niewiadoma, czy kredytobiorca 

bądź pożyczkobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie lub odda pożyczony 

produkt
1
.  

 Celem tego artykułu jest ukazanie zasadności stosowania metod 

oceny ryzyka kredytowego tj. credit scoring i credit rating w banku 

poprzez analizę obu narzędzi (ich różnic i podobieństw), korzyści i 

kosztów wynikających z ich wdrożenia, a także określenie wpływu 

stosowania owych metod na funkcjonowanie banków. 

 

 

 

                                                 
1
 M. Kraska, Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, 

Wydawnictwo Stardruk, Warszawa 2004, s. 20.  
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Ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa 

Z pojęciem „ryzyko kredytowe” często łączone jest pojęcie zdolności 

kredytowej, które „Prawo bankowe” definiuje jako: „zdolność do spłaty 

zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w 

umowie”
2
. Można przypuszczać, iż oba pojęcia mają podobne znaczenie, 

w istocie jednak tak nie jest, istnieją cztery znaczące różnice
3
: 

1. Ryzyko kredytowe to pojęcie szersze, jego analiza nie skupia się 

tylko na sferze dochodowo-kosztowej, co ma miejsce w przypadku 

analizy zdolności kredytowej. 

2. Zdolność kredytowa ustosunkowuje się do potencjalnego 

kredytobiorcy,  

zaś ryzykiem kredytowym obarczony jest zarówno bank jak i 

klient. 

3. Ryzyko kredytowe ma charakter ciągły, od momentu udzielania 

kredytu do jego spłaty, w przypadku zdolności kredytowej mówi 

się jedynie o jej posiadaniu lub braku. 

4. Zdolność kredytowa dotyczy pojedynczych podmiotów, w 

przypadku ryzyka może dotyczyć całego portfela kredytowego. 

Można więc wywnioskować, że ryzyko kredytowe jest pojęciem 

szerszym i zawiera zdolność kredytową, jako jeden z czynników branych 

pod uwagę przy jego określaniu. 

W praktyce bankowej istnieje wiele skutecznych metod do oceny 

ryzyka kredytowego, zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów 

gospodarczych
4
. Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację metod oceny 

ryzyka kredytowego. Pierwsza grupa metod oceny ryzyka kredytowego to 

                                                 
2
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, art. 

70.1. 
3
 M. Wysocki,  Poradnik inspektora kredytowego, Twigger, Warszawa 1997, s. 64.  

4
 M. Kraska, Credit scoring i credit rating…, op. cit., s. 25. 
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metody wykorzystywane przy ocenie osób fizycznych. Głównym punktem 

zainteresowania każdej z nich jest osoba potencjalnego kredytobiorcy, a 

analiza skupia się na ścisłej ocenie cech, które świadczą o jego zdolności 

do spłaty kredytu, z pominięciem analizy warunków zewnętrznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Klasyfikacja metod oceny ryzyka kredytowego 

Źródło: M. Kraska, Credit scoring i credit rating Zastosowanie w banku komercyjnym, 

Stardruk, Warszawa 2004, s. 26. 

 

Druga grupa metod oceny ryzyka kredytowego dotyczy ryzyka 

kredytowego podmiotów gospodarczych. W praktyce wykształciło się 
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wiele metod, wśród których wyróżnić możemy: metodę tradycyjną, credit 

rating, modele Z-score, modele typu BSM i KMV, metodę symulacji 

makroekonomicznej,  metodę wyceny naturalnej względem ryzyka oraz 

metodę Credit Metric. Jednymi z najskuteczniejszych metod oceny ryzyka 

kredytowego w obecnych czasach są credit scoring i credit rating
5
, które 

zostaną szerzej omówione w dalszej części artykułu. 

 

Credit scoring – metoda oceny ryzyka kredytowego osoby fizycznej 

Ocena ryzyka kredytowego za pomocą credit scoringu może być 

definiowana na wiele sposobów. Jedna z definicji opisuje ją jako: 

„wprowadzany w rezultacie doświadczenia, uzasadnionego dowodami i 

statystykami oraz: 

 Oparty na danych wywodzących się z empirycznego porównania 

przykładowych grup lub populacji rzetelnych i nierzetelnych 

kandydatów, którzy ubiegali się o kredyt w pewnym przedziale 

czasowym, 

 rozwinięty w celu oceny zdolności kredytowej kandydatów przy 

respektowaniu uzasadnionego interesu kredytodawcy, 

 rozwijany i uzasadniony poprzez zastosowanie zaakceptowanych 

zasad statystycznych metodologii, 

 okresowo weryfikowany poprzez użycie odpowiednich zasad 

statystycznych i metodologii oraz modyfikowany w celu 

utrzymania zdolności przewidywania”
6
. 

Credit scoring nie jest jednak doskonałą techniką oceny zdolności 

kredytowej, posiada swoje wady i zalety, które zostały zaprezentowane w 

tabeli 1. 

                                                 
5
 Ibidem,  s. 34. 

6
 L. J. Mester, What’s the Point of Credit Scoring?, Business Review, September/October 

1997, Federal Reserve Bank of Philadelphia, s. 9 
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Tabela 1. Zalety i wady credit scoringu 

ZALETY WADY 

 prostota i szybkość analizy; 

 jednolitość procesu oceny zdolności; 

 zachowanie obiektywizmu oceny; 

 możliwość prowadzenia elastycznej 

polityki kredytowej przez 

kierownictwo banku; 

 zmniejszenie liczby złych kredytów; 

 możliwość rezygnacji z poręczeń przy 

udzielaniu kredytów; 

 kontrola i przewidywanie złych 

długów; 

 zwiększenie wydajności pracy w 

banku; 

 możliwość zwiększenia delegacji 

uprawnień do udzielania kredytów; 

 możliwość wykorzystania w 

działaniach marketingu 

bezpośredniego; 

 możliwość szybszej ekspansji na 

nowe rynki, dotychczas nie 

obsługiwane; 

 zredukowanie żądnych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzania 

oceny; 

 skuteczny instrument w procesie 

monitorowania jakości kredytu w 

trakcie trwania okresu kredytowania; 

 zmniejszenie kosztów obsługi; 

 skrócenie czasu, niezbędnego do 

przeprowadzenia analizy kredytowej. 

 możliwość szybkiej dezaktualizacji 

systemu i niezdolności do szybkiego 

dostosowywania się do zmian w 

gospodarce i stylu życia rodzinnego; 

 wykorzystują kryteria, które nie mają 

bezpośredniego wpływu na ocenę 

zdolności kredytowej; 

 przydział punktów przez system jest 

nielogiczny; 

 dyskryminują pewnie grupy społeczne; 

 budowa tablicy scoringowej jedynie na 

podstawie populacji podmiotów, 

którym zostały przydzielone kredyty, 

pomijając grupę klientów, którym 

wnioski odrzucono; 

 zbyt mała ilość ocenianych cech 

badanego podmiotu; 

 klasyfikowanie nowo badanych 

podmiotów jedynie do dwóch klas 

ryzyka, a mianowicie do „dobrej” i  

„złej”, pomijając klasę „nieokreślony”, 

wymagającą zdobycia dalszych 

informacji; 

 wykorzystywanie w analizie także 

danych pochodzących z biur 

kredytowych, które zawierają poważne 

błędy; 

 zbytnia ogólnikowość; 

 brak części poświęconej analizie 

jakościowej. 

Źródło: A. Janc, M. Kraska, Credit-scoring nowoczesna metoda oceny zdolności 

kredytowej, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2001, s. 27. 

 

Wykorzystanie metody punktowej oceny ryzyka kredytowego 

ujednolica ocenę zdolności kredytowej banku w czasie, jak i przestrzeni. 

Polega to na tym, że credit scoring nigdy nie ma „złego dnia”, w każdy 

dzień tygodnia funkcjonuje tak samo wydajnie. Ujednolicenie w 

przestrzeni natomiast powoduje, że unikana jest sytuacja nierównomiernej 

oceny w różnych oddziałach banku tego samego wniosku. Analityk 
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kredytowy, który stosuje tradycyjną metodę oceny zdolności kredytowej, 

może jednego dnia odrzucić wniosek, a drugiego dnia zaakceptować, co 

może wynikać z jego niedyspozycji
7
.  

Szybkość i prostota tej metody z pewnością wpływa pozytywnie na 

efektywność i wydajność banku, który może analizować szybciej wnioski 

kredytowe i udziela więcej kredytów. 

 

Credit rating – metoda oceny ryzyka kredytowego podmiotów 

gospodarczych 

Do grupy metod punktowych oceny kondycji finansowej podmiotu 

gospodarczego należy credit rating. Jego charakterystyczną cechą jest 

przebieg procedury, który polega na przyporządkowaniu wybranym 

zmiennym, odpowiedniej liczby punktów, po zsumowaniu których 

otrzymujemy ocenę końcową
8
. 

Według M. Kraski z bankowego punktu widzenia: „credit rating 

jest kompleksową oceną ryzyka kredytowego związanego z badanym 

podmiotem gospodarczym ubiegającym się o kredyt w banku, wyrażoną 

zazwyczaj w postaci kodu literowego i będącą składową dwóch not 

cząstkowych: czynników ilościowych i jakościowych”
9
. 

Wykorzystywane w bankach systemy ratingowe składają się 

zazwyczaj z trzech części: części poświęconej analizie ilościowej, 

poświęconej analizie jakościowej oraz części, która poświęcona jest 

analizie dodatkowych czynników jakościowych.  

                                                 
7
 A. Janc, M. Kraska, Credit-scoring nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, 

Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2001r., s. 28. 
8
 M. Kraska, Credit scoring i credit rating …, op. cit., s. 25. 

9
 Ibidem, s. 37 
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Do cech, którymi powinien charakteryzować się wykorzystywany 

do oceny ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych credit rating 

zaliczono
10

: 

 opieranie na analizie ilościowej i jakościowej; 

 zgodności z krajowymi i międzynarodowymi uregulowaniami 

prawnymi; 

 zawieranie różnych cech, które zależą od ocenianego podmiotu i 

branży; 

 obiektywizm, który oznacza, że powinien przyporządkowywać 

odpowiednią ilość punktów przy wykorzystaniu metod 

statystyczno-matematycznych; 

 jednolitość formy we wszystkich placówkach danego banku; 

 porównywalność do zewnętrznych ocen ratingowych; 

 monitorowany na bieżąco, aby stwierdzić prawidłowość zdolności 

prognostycznych modelu. 

Jak każda metoda credit rating ma wady, ich lista jednak ogranicza 

się do wad, którymi charakteryzują się wszystkie metody punktowe, które 

potrzebują bogatej bazy danych. Punktem spornym metody credit rating 

może być analiza jakościowa, która wzbudza wiele kontrowersji. Problem 

tej analizy dotyczy wpływu na ocenę końcową w porównaniu z metodą 

ilościową. Credit rating posiada zdecydowanie więcej zalet aniżeli wad 

(patrz tabela 2).  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibidem, s. 39. 
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Tabela 2. Korzyści dla podmiotu wynikające z posiadania ocen credit ratingu 

KORZYŚCI WYMIERNE KORZYŚCI NIEWYMIERNE 

 obniżenie kosztów kredytów 

bankowych. 

 zaufanie uczestników rynku. 

 obniżenie oprocentowania nowych 

emisji obligacji. 

 prestiż, kształtowanie wizerunku. 

 umożliwienie elastycznego, 

efektywnego zarządzania finansami 

przez jakość. 

 ułatwienie rozmów z zagranicznymi 

instytucjami finansowymi. 

 wzrost prawdopodobieństwa sukcesu 

emisji dłużnych papierów 

wartościowych. 

 zachęcenie inwestorów do 

dokonywania inwestycji 

bezpośrednich w regionie. 

 obniżenie kosztu pozyskania środków 

dzięki zwiększeniu płynności obrotu. 

 promocja w skali krajowej, względnie 

międzynarodowej. 

  poszerzenie kręgu inwestorów. 

  ułatwienie kontaktów z inwestorami. 

  kontrola działań zarządów firm, władz. 

  zweryfikowanie działalności zarządów 

firm przed właścicielami. 

Źródło:http://www.ism.uni.wroc.pl/sites/ism/art/michalski_analiza_funkcjonowania_agen

cji_credit_ratingowych_i_ich_rola_w_kontekscie_kryzysu_finansowego.pdf 

 

Porównanie metod credit scoring i credit rating 

Wielokrotnie credit scoring mylony jest z metodą credit rating. 

Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest sposób podejścia do oceny. 

Główny punkt zainteresowania analizy podmiotów gospodarczych to nie 

sam podmiot, jak w przypadku oceny osób fizycznych, bowiem analizie 

podlega wiele czynników zewnętrznych wpływających na działalność i 

zdolność do generowania zysku. Tabela 3 przedstawia różnice pomiędzy 

credit scoringiem i credit ratingiem. 

Obie metody opierają się na ocenie punktowej, która wykorzystuje 

koncepcję przyznawania odpowiedniej liczby punktów atrybutom, które 

zostają zsumowane w celu uzyskania oceny końcowej. Rozróżnienie 

podmiotowe wpływa na różnice w wykorzystywanych zmiennych podczas 

oceny. Podstawą oceny przy credit ratingu są wskaźniki finansowe 

(analiza ilościowa) i czynniki jakościowe (analiza jakościowa),  

co odnosi się np. do kwalifikacji kadry zarządzającej, branży, w której 
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działa przedsiębiorstwo, konkurencyjności sprzedawanych produktów 

bądź usług, dostawców, odbiorców, itp. W przypadku credit scoringu 

natomiast, większość charakterystyk ma charakter jakościowy.  

 

Tabela 3. Podstawowe różnice pomiędzy credit scoringiem a credit ratingiem w 

bankowości 

Lp. CREDIT SCORING CREDIT RATING 

1. Wykorzystywany przy ocenie 

ryzyka kredytowego klienta 

detalicznego. 

Wykorzystywany przy ocenie ryzyka 

kredytowego klienta korporacyjnego. 

2. Wykorzystuje w przeważającej 

liczbie zmienne jakościowe. 

 Wykorzystuje w równej mierze zarówno 

zmienne jakościowe jak i ilościowe. 

3. Ocena końcowa wyrażona jako kod 

liczbowy. 

Ocena końcowa wyrażona jako kod 

literowy. 

4. Metoda traktowana jako jedyny 

instrument wykorzystywany w 

procesie oceny ryzyka 

kredytowego. 

Metoda traktowana jako jeden z wielu 

instrumentów wykorzystywanych w 

procesie oceny ryzyka kredytowego. 

5. Ocena wystarczająca, aby podjąć 

ostateczną decyzję o 

zaakceptowaniu lub odrzuceniu 

wniosku kredytowego. 

Ocena niewystarczająca, aby podjąć 

ostateczną decyzję o zaakceptowaniu lub 

odrzuceniu wniosku kredytowego. 

6. Inne metody wykorzystywane przy 

ocenie osób fizycznych stanowią 

alternatywę credit scoringu. 

Inne metody są komplementarne do credit 

ratingu ze względu na różne podejścia do 

oceny.  

7. Brak wyraźnego podziału modeli ze 

względu na oceniany podmiot. 

Choć należy zaznaczyć, że coraz 

częściej credit scoring poza oceną 

osób fizycznych zaczyna być 

wykorzystywany także do oceny 

małych przedsiębiorstw. 

Istnieje wyraźny podział modeli ze 

względu na oceniany podmiot (małe, 

średnie, duże przedsiębiorstwo). 

8. Ocena całkowicie 

zobiektywizowana – brak 

możliwości dokonania przez 

pracownika banku własnej 

interpretacji otrzymanej oceny. 

Dopuszczalny pewien poziom 

subiektywizmu przy interpretacji 

otrzymanych wyników. 

9. Brak dostępu do danych, 

chronionych Ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

Oficjalny dostęp do danych finansowych 

podmiotów prowadzących pełną 

księgowość. 

Źródło: M. Kraska, Credit scoring i credit rating…, op. cit., s. 30. 

 

Kolejną różnicą jest sposób określania oceny końcowej, w credit 

scoringu przyjmuje postać kodu liczbowego, który jest sumą uzyskanych 
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punktów. Na tej podstawie następuje kwalifikacja badanego podmiotu do 

grupy ryzyka, dla której jest zdefiniowana konkretna procedura. Z kolei 

credit rating cechuje się kodem literowym (A, A+, AA, B+,…), który 

stanowi podstawę kwalifikacji do odpowiedniej grupy ryzyka.  

Różnice wynikają także ze skuteczności oceny tych metod. Przy 

ocenie ryzyka kredytowego osób fizycznych, credit scoring jest 

wystarczającym instrumentem do uzyskania końcowej noty, która pozwala 

podjąć decyzję o udzieleniu kredytu. Ze względu na skomplikowanie i 

złożoność analizy ryzyka udzielenia kredytu podmiotom gospodarczym, 

credit rating stanowi narzędzie pomocnicze, które jedynie ułatwia 

podjęcie ostatecznej decyzji. Różnorodność oraz specyfika firm wypływa 

na indywidualne podejście, analizę i interpretację uzyskanych wyników. 

Kolejna różnica wynika ze złożoności poszczególnych metod. Analiza 

oceny osób fizycznych jest mało skomplikowana, nie ma konieczności 

wykorzystywania innych metod, stanowią one dla siebie alternatywę. W 

przypadku podmiotów gospodarczych każda z metod oceny ryzyka 

stanowi źródło dodatkowych informacji, która pozwala podjąć prawidłową 

decyzję. Metoda credit scoring jest w pełni obiektywna dzięki temu, że 

jest wystarczającym kryterium udzielenia kredytu. Z kolei credit rating 

dopuszcza subiektywizm, wynikający z możliwości własnej interpretacji 

wyników, które uzyskał analityk kredytowy. W szczególności dotyczy to 

wskaźników finansowych, których analiza często wymaga 

identyfikowania wpływu na ich wielkość towarzyszących czynników nie 

ujętych w systemie ratingowym. 

 Różnica pomiędzy metodami wynika również z podziału kart 

punktacyjnych pod względem ocenianego podmiotu. Credit scoring nie 

stosuje takiego podziału, do każdej osoby fizycznej podchodzi się w 
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jednakowy sposób. W credit ratingu jest natomiast bardzo wyraźny 

podział, inaczej podchodzi się do małych, średnich oraz dużych firm
11

.  

Wdrożenie metod punktowych jest związane z większą 

skutecznością oceny ryzyka kredytowego oraz z łatwiejszą analizą 

dotychczasowej polityki kredytowej i możliwością jej zmiany w krótkim 

czasie. Ocena ryzyka kredytowego dzięki metodom punktowym zyskuje 

na prostocie, kompleksowości, obiektywizmie oraz przejrzystości. 

Zastosowanie tego typu metod w banku wymaga wdrożenia 

zaawansowanych systemów informatycznych, co przynosi korzyści 

wpływające bezpośrednio na skuteczność, szybkość oraz bezpieczeństwo 

podejmowanych decyzji kredytowych.  

 

Korzyści wynikające ze stosowania scoringu kredytowego 

Scoring kredytowy przynosi bankowi wiele korzyści, 

doprowadzając przy tym do jego szerokiego zastosowania. Scoringowa 

ocena zdolności kredytowej w znacznym stopniu skraca czas, jaki 

potrzebny jest do podjęcia trafnej decyzji o udzieleniu kredytu. Business 

Banking Board przeprowadził badania, w których wykazano, iż tradycyjny 

proces weryfikacji ryzyka kredytowego dla małego przedsiębiorstwa to 

średnio 12,5 godziny. W przeszłości potencjalny kredytobiorca musiał 

czekać nawet do dwóch tygodniu na decyzję o udzielaniu kredytu. 

Scoringowa ocena może zredukować ten czas – może to potrwać nawet 

krócej niż godzinę. Dzięki czemu banki mogą zwiększyć wartość 

udzielanych kredytów. 

Kolejnym aspektem oszczędności czasu, który wpływa na 

funkcjonowanie banku jest zmniejszenie kosztów banku – zmniejszają się 

koszty osobowe przypadające na jeden kredyt. Skrócenie czasu procesu 

                                                 
11

 M. Kraska, Credit scoring i credit rating …, op. cit., s. 29-32. 



219 
 

analizy ryzyka przynosi również korzyści dla klientów. Wnioski 

kredytowe są krótsze, muszą oni wyłącznie podawać informacje, które 

wykorzystują modele scoringowe. Sprzyja to szybkiej obsłudze – klient 

szybko dostaje odpowiedź na złożony wniosek.   

Następną korzyścią, która pośrednio wpływa na politykę 

kredytową banku jest większa obiektywność w procesach przyznawania 

kredytów. Daje ona potencjalnym kredytobiorcom poczucie stosowania 

jednakowych kryteriów przy ubieganiu się o kredyt. 

Stosowanie credit scoringu i credit ratingu zdecydowanie wpływa 

korzystnie na wydajność banku. Bank może rozpatrzeć więcej wniosków, 

tym samym udzielając większej ilości kredytów, wykorzystując tych 

samych pracowników. Należy jednak pamiętać o częstej weryfikacji 

systemów scoringowych, z powodu zmieniającego się prawa oraz 

przepisów regulacyjnych, ale również po to, by dostosować je do 

zmieniającej się gospodarki i stylu życia. Zły system ocen kredytowych 

może stać się dla banku dużym zagrożeniem, zwiększając ryzyko 

powstania portfela „złych kredytów”. Trzeba więc pamiętać o 

uaktualnianiu danych oraz częstym szacunkom modeli w celu znalezienia 

potencjalnych zmian w związkach pomiędzy różnymi czynnikami oraz 

wynikiem kredytowym. 

 

Podsumowanie  

Funkcjonowanie konkurencyjnych banków wymusza uproszczenie 

procedur oceny kredytobiorcy. Uproszczenie to jednak nie może być w 

żaden sposób związane z zaniechaniem przeprowadzenia takiej oceny 

zgodnie ze standardami i procedurami przyjętymi przez bank. Należy więc 

stosować takie metody oceny, które umożliwią jak najszybszy i jak 

najefektywniejszy szacunek ryzyka kredytowego. 
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Ocena zdolności kredytowej jest podstawowym elementem w 

systemie zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym, która 

wpływa na determinację decyzyjności banku. Ocena wiarygodności nie 

jest jedynie związana z wartościowaniem ryzyka, ale również  

z odpowiednio wcześnie wychwyconymi elementami zagrożenia, 

skwantyfikowaniem ich oraz ustaleniem skali możliwej do 

zaakceptowania przez dany bank. 

Scoring kredytowy poprawia jakość portfela kredytowego banków, 

przynosi również inne korzyści takie jak: zwiększenie czasu trwania 

przebiegu procesu kredytowego jak i jego spójności, zmniejsza 

subiektywność oceny w procesie analizowania wniosków kredytowych 

oraz daje możliwość automatyzacji przebiegu procesu kredytowego. 

Z obserwacji wynika, iż szybko rozwijający się scoring kredytowy 

może zdominować w przyszłości technikę rozpatrywania wniosków 

kredytowych. Umożliwiając jednocześnie bankom rozpatrzenie w 

szybszym tempie i przy minimalnym nakładzie pracy wielu wniosków 

kredytowych, ograniczając straty z tytułu „złych długów”. 

Rozpowszechnienie scoringowej oceny ryzyka kredytowego, 

powinno prowadzić do wzrostu konkurencyjności między podmiotami 

dostarczającymi tego rodzaju produkty, co może oznaczać wzrost 

dostępności kredytów,  jak i udzielanie ich na korzystniejszych warunkach 

osobom fizycznym, jak również dla podmiotom gospodarczym. Metody te 

mogą zachęcać do większego kredytowania, z powody dostarczania 

bankowi narzędzi, które dokładniej wycenią ryzyko.  

Efektem przeprowadzanych w dziedzinie scoringowej oceny 

ryzyka kredytowego badań dowiedziono, iż pierwotna koncepcja ulega 

ciągłym przekształceniom, umożliwiając przy tym stosowanie tej techniki 

w innych dziedzinach m.in. w ubezpieczeniach i leasingu. Stosowanie ich 
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w wymienionych branżach również wpływa na trafność i szybkość 

podejmowania decyzji. 

Wykorzystanie metod punktowych przynosi bankom wymierne 

korzyści. Wynikają głownie z: 

 minimalizacji kosztów procesu oceny zdolności kredytowej, 

 minimalizacji kosztów, które są związane z marketingiem 

bezpośrednim, 

 maksymalizacji korzyści, które wynikają ze zwiększonej akcji 

kredytowej. 

Jednak korzyści z zastosowania metod punktowych nie czerpią wyłącznie 

banki. Współpraca z klientem ulega poprawie, podnosi jego zadowolenie z 

działalności banku. Powyższe metody wpływają na zwiększenie szybkości 

w podejmowaniu decyzji kredytowych. Dodatkowo pozwalają zastosować 

uproszczoną procedurę, jak i kierować specjalne oferty do klientów o 

najniższym poziomie ryzyka. Wiedza o potrzebach oraz możliwościach 

klientów ulega pogłębieniu, dzięki zmianie ilości, jakości i dostępności 

informacji o kliencie
12

.  

 Metody te stały się jednym z najczęściej stosowanych narzędzi 

przez banki. Pozwalają one na obiektywną, szybką oraz tanią selekcję 

potencjalnych kredytobiorców. Niosą one jednak ze sobą pewne 

niebezpieczeństwa. Metody scoringowej porównują potencjalnych 

kredytobiorców do jednego wzoru, jakim jest statystyczny model klienta 

idealnego. Może zaistnieć sytuacja, w której mimo, iż kredytobiorca 

posiada szereg cech typowych dla klientów ryzykownych (jakimi mogą 

być np. młody wiek, brak stałego zatrudnienia lub zmienność miejsca 

zamieszkania) jest wiarygodnym kredytobiorcom. W takim przypadku 

                                                 
12

 Ibidem, s. 149-150. 
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jednak system scoringowy może utrudnić mu dostęp do kredytu. Jest to 

najbardziej znacząca wada modeli scoringowych dla rynku kredytowego.  
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Streszczenie: Celem tego artykułu jest ukazanie zasadności stosowania metod 

oceny ryzyka kredytowego tj. credit scoring i credit rating w banku poprzez 

analizę obu narzędzi (ich różnic i podobieństw), korzyści i kosztów 

wynikających z ich wdrożenia, a także określenie wpływu stosowania owych 

metod na funkcjonowanie banków. Obie metody odnoszą się do ryzyka 

kredytowego, czyli niewiadomej o spłacie zaciąganych zobowiązań, której 

jednym z czynników jest zdolność kredytowa. Credit scoring dotyczy osób 

fizycznych, natomiast credit rating -  podmiotów gospodarczych. Każda z metod 

opiera się na ocenie punktowej, która przyznaje odpowiednią liczbę punktów 

atrybutom, następnie sumuje się je w celu uzyskania oceny końcowej. Podstawę 

ocen stanowią analiza jakościowa oraz w przypadku credit ratingu również 

analiza ilościowa.  
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THE ROLE OF CREDIT SCORING AND CREDIT RATING IN 

LENDING ACTIVITIES OF THE BANK 

 

Summary: The purpose of this article is shown differences between credit 

scoring and credit rating. Both concepts are related to credit risk, which is 

distinguished by the repayment of borrowings, which one of the factors is the 

ability of credit. Credit scoring and credit rating are methods of assessing credit 

risk. The first method applies to individuals, while the other concern traders. 

Each of them is based on the evaluation point, which gives the relative number of 

attributes, then added up to obtain a final evaluation. Assessments are the basis 

for qualitative analysis and for the credit rating of the quantitative analysis.  

Keywords: credit scoring, credit rating, credit risk 
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Anna Wojdyła 

 

PRZESŁANKI I RYZYKO TWORZENIA POROZUMIEŃ 

BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Wprowadzenie 

 W literaturze bancassurance określa się jako działalność, która 

polega na wykorzystywaniu banku, jego usług, klientów i placówek do 

sprzedaży ubezpieczeń przede wszystkim emerytalnych i życiowych, przy 

inicjatywie pochodzącej z działań banków komercyjnych, które są 

wyspecjalizowane w bankowości detalicznej. Porozumienie bankowo-

ubezpieczeniowe jest częścią działalności allfinanz, która składa się z: 

bancassurance, assurfinance (polega na poszerzeniu oferty o inne usługi 

finansowe firm ubezpieczeniowych) oraz działalność podmiotów, które 

należą do gospodarki realnej (np. supermarketów), mogą one świadczyć 

ustalone usługi pośrednictwa finansowego. Przez pojęcie bancassurance 

można rozumieć także ubezpieczeniową własność banku, bądź bankową 

własność towarzystwa ubezpieczeniowego
1
. 

 

                                                 
1
 M. Śliperski, Bancassurance – związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 

2002, s. 21. 
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Rysunek 1. Rodzaje działalności allfinanz  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Śliperski, Bancassurance: związki…, op. 

cit., s. 9. 

 

 E. Wierzbicka pod pojęciem allfinanz rozumie oferowanie przez 

współdziałające instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, 

fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, kasy oszczędnościowe-

budowlane itp.) połączonego pakietu usług finansowych, który obejmuje 

zarówno produkty, ubezpieczeniowe, bankowe i doradztwo finansowe. 

Poprzez allfinanz określić też można świadczenie usług finansowych 

przez instytucje finansowe w formie wyjątkowego supermarketu 

finansowego
2
. 

 Nasuwa się pytanie: czy bankowi są zapewnione korzyści 

wynikające z podejmowania i prowadzenia działalności bancassurance w 

warunkach intensyfikacji konkurencji na rynku finansowym usług 

detalicznych? Celem niniejszego artykułu jest sklasyfikowanie przesłanek 

rozwoju bancassurance w Polsce oraz określenie rodzajów ryzyka 

towarzyszących tworzeniu porozumień bankowo-ubezpieczeniowych. W 

                                                 
2
 E. Wierzbicka, Czas na Allfinanz, „Bank” 1997, nr 5, s. 19. 
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artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: bank osiąga więcej 

korzyści aniżeli strat z działalności bancassurance. Tezy badawcze 

podjęte w badaniu są następujące: 

 w Polsce istnieją korzystne przesłanki do dynamicznego rozwoju 

bancassurance,  

 ryzyko tworzenia porozumień bankowo-ubezpieczeniowych nie 

jest tak duże, aby powstrzymać bank przed współpracą z 

towarzystwem ubezpieczeniowym.  

Podstawową metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury 

przedmiotu. 

 

Cele banków w działalności bancassurance 

 Banki, które zaczynają działalność bankowo-ubezpieczeniową 

starają się osiągnąć różne cele. Przede wszystkich chcą obniżyć koszty 

działalności, a także na rynku usług finansowych sprostać zaostrzającej się 

konkurencji, zatrzymać dotychczasowych klientów i zachęcić nowych. 

„Bancassurance jest odpowiedzią banków na nowe trendy w bankowości 

europejskiej, takie jak: 

 świadczenie przez banki usług pozabankowych; 

 rozwój bezpośrednich kanałów dystrybucji; 

 uniwersalizm, czyli świadczenie jak największej liczby usług przez 

jedną instytucję”
3
. 

 J. Węcławski podkreśla, że by wdrażać główny cel banku, czyli 

zwiększenie przychodów, trzeba osiągnąć cele niższego rzędu. Rysunek 2 

przestawia ujęcie w działalności bancassurance poszczególnych celów 

banku.   

                                                 
3
 A. Gulbinowicz, Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem 

Polski, Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Warszawa 2007, s. 

28. 
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Rysunek 2. Cele banków w działalności bancassurance 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Węcławski, Konglomeraty finansowe – 

nowa tendencja w rozwoju banków, „Bank i Kredyt” 1994, nr 9, s. 25. 
 

 Bank swój cel podstawowy realizuje poprzez zdobywanie nowych 

klientów i utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi, organizowanie 

zintegrowanego zbioru usług finansowych, zastosowanie walorów 

synergii z bancassurance oraz przez sprzedaż krzyżową (cross-selling)
4
. 

Dla banku działającego na polu bancassurance ważne jest 

wyznaczenie do realizacji celu głównego, a także uszeregowanie we 

właściwej kolejności podporządkowanych zamierzeń, pomagających w 

realizacji najważniejszego dążenia. Jak wiadomo cele, które planuje się 

osiągnąć, muszą wzajemnie się uzupełniać, a nie kolidować ze sobą.  

 

 

                                                 
4
 J. Węcławski, Konglomeraty finansowe…, op. cit., s. 25. 
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Współpraca bancassurance z perspektywy banku 

Tradycyjną formą współpracy między zakładem ubezpieczeń, a 

bankiem jest umowa ubezpieczeniowa. Bank do pokrycia ryzyka 

zawierając umowy ubezpieczenia potrzebuje ubezpieczyciela. Pod uwagę 

trzeba wziąć ubezpieczenia należące do stałych części ochrony 

ubezpieczeniowej, również w innych przedsiębiorstwach, tj. 

ubezpieczenie od ognia i pozostałych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od 

kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie osobowe, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. Staje się popularne ubezpieczenie od przerw 

w dostarczaniu prądu, które jest związane z urządzeniami 

przetwarzającymi dane elektronicznie.  

Niektóre usługi ubezpieczeniowe równoważą działalność banków i 

ich klientów. Dla banków istotnym rodzajem ubezpieczeń jest 

ubezpieczenie ryzyka w  transakcjach handlu zagranicznego, ryzyka 

kredytowego, gwarancje ubezpieczeniowe, czy też kompleksowe 

ubezpieczenie działalności banku, które obejmuje wiele rodzajów ryzyka 

w jednej polisie. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ukierunkowane są na 

ubezpieczenia pożyczek i kredytów bankowych, co sprawia, że banki 

mogą się zabezpieczyć przed niewypłacalnością klientów. Firmy 

ubezpieczeniowe mają opracowane specjalne procedury, które oceniają 

sytuację prawną i finansową kredytobiorców, współpracują z izbami 

handlowymi i posiadają własne bazy danych na temat klientów. Takie 

ubezpieczenie wpływa na większą aktywność banków w sferze udzielania 

kredytów. Odebranie części ryzyka wpływa pozytywnie na atrakcyjność 

kredytów bankowych. Pomoc firm ubezpieczeniowych przydaje się 
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bankom w windykacji należności oraz przy polepszaniu procedur oceny 

ryzyka przez fachowe doradztwo
5
. 

Banki zabiegają o obsługiwanie rachunków firm 

ubezpieczeniowych, ponieważ chcą mieć dochody z wpłat składek, 

których dokonują klienci na rachunek zakładów ubezpieczeń. Dzięki temu 

bank może pozyskać duże środki na finansowanie wieloletnich, większych 

projektów. Firmy ubezpieczeniowe są dla banku pożyczkodawcami. 

Terminowe wpłaty pieniężne w Polsce w bankach wynoszą w 

przybliżeniu 18% lokat ubezpieczeniowych. Towarzystwa 

ubezpieczeniowe w ramach połączonych przedsięwzięć kapitałowych 

mogą również oddawać swoje kapitały bankom
6
. 

Należy zaznaczyć, że współpraca banku z firmą ubezpieczeniową 

daje głównie możliwość uatrakcyjnienia usług banku na rynku usług 

finansowych. 

Tabela 1. Analiza SWOT bancassurance z punktu widzenia banku 

ZALETY WADY 

 pozyskanie bazy depozytowej; 

 wysoka rentowność inwestycji 

kapitałowej; 

 krótkoterminowe zwiększenie 

kosztów; 

 zwiększenie ilości 

długoterminowych drogich 

pasywów; 

 zbywalność inwestycji kapitałowej; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 zwiększenie satysfakcji klienta z 

jego kompleksowej obsługi;  

 postrzeganie banku jako elementu 

grupy kapitałowej; 

 

 powiązanie losów banku z losem 

towarzystwa; 

 brak akceptacji nowego typu usług 

przez pracowników banku;  

 ryzyko rynkowe i inwestycyjne; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Messyasz-Handschke, Bancassurance – 

współpraca czy konkurencja, „Bank i Kredyt” Kwiecień 2002, s. 57. 

Przesłanki porozumień bankowo-ubezpieczeniowych 

                                                 
5
 R. Kurek, Sektor bankowy i ubezpieczeniowy, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i 

Gospodarczych, nr 7/1998, s. 15-18. 
6
 A. Messyasz-Handschke, Bancassurance – współpraca…, op. cit., s. 58. 



230 
 

W literaturze wymieniane są różne przesłanki rozwoju 

bancassurance. Według J. Węcławskiego (patrz rysunek 3) przesłanki 

popytowe bancassurance oznaczają powiększający się popyt klientów na 

usługi ubezpieczeniowe i bankowe. Za pośrednictwem towarzystw 

ubezpieczeniowych i banków klienci kupują większą liczbę usług. 

Zmiany, jakie zaobserwowano po stronie popytu, to zwiększające się 

wymagania klientów związanego ze sposobem oferowania im usług i 

powiększający się zakres informacji dotyczących rynku finansowego oraz 

wzrostu wykształcenia. W gospodarkach wysoko rozwiniętych średnio 

około 10% dochodów rodziny zostaje przeznaczone na zakup usług 

finansowych. Można powiększyć popyt efektywny poprzez 

zakumulowane oszczędności z lat wcześniejszych
7
. 

 

Rysunek 3. Rodzaje przesłanek bancassurance według J. Węcławskiego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. 

cit., s. 17. 

 

                                                 
7
 A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. cit., s. 17. 
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Przesłanki podażowe bancassurance według J. Węcławskiego 

oznaczają powiększającą konkurencję pomiędzy instytucjami 

finansowymi walczącymi o przyciągniecie kapitału społeczeństwa. 

Zaspokojenie wymagań klientów przez banki polega na oferowaniu im 

różnorakich produktów finansowych (cross-selling). Równocześnie dążą 

do tego, by w jednym miejscu ich klienci mogli uzyskać wszelkie 

potrzeby finansowe (one-shop-stopping). To jest tendencja przeciwstawna 

do poprzedniego świadczenia usług przez rozmaite wyspecjalizowane 

instytucje w dużej ilości miast (more-shop-stopping)
8
. 

Trzecią przesłanką, która prowadzi do rozwoju sojuszu bankowo-

ubezpieczeniowego jest funkcjonalność, według J. Węcłowskiego, 

oznaczająca używanie efektów synergii powstających z bancassurance
9
. 

Sekurytyzacja usług bankowych ubezpieczeniowymi oraz szerszy 

asortyment produktów finansowych wzmacniają pozycję konkurencyjną 

firm ubezpieczeniowych oraz instytucji depozytowo-kredytowych
10

. 

Kolejny podział przesłanek, który prowadzi do powstania 

bancassurance prezentuje O. Kowalewski, który wyróżnia czynniki 

endogeniczne, tj. wykorzystywanie efektów synergii, które powstają z 

połączenia działalności ubezpieczeniowej i bankowej, oraz czynniki 

egzogeniczne (rysunek 4)
11

. 

                                                 
8
 Tamże, s. 17. 

9
 J. Węcławski, Konglomeraty finansowe…, op. cit., s. 21-24. 

10
 M. Śliperski, Związki banków z firmami ubezpieczeniowymi i perspektywy ich rozwoju 

w Polsce, „Bank i Kredyt” 1998  nr 9, s.125. 
11

 M. Śliperski, Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Fundacja 

„Warta”, Warszawa 2002, s. 39. 
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Rysunek 4. Podział przesłanek bancassurance według O. Kowalewskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. 

cit., s. 18. 

 

Do czynników endogenicznych zaliczyć można wykorzystywanie 

infrastruktury banku do rozpowszechniania ubezpieczeń życiowych. 

Przyczynia się do wzrostów dochodów banku oraz do spadku kosztów 

stałych. Dywersyfikacja produktów, ponadto przyczynia się do 

zmniejszenia ryzyka działalności i równowagi dochodów. Rozszerzenie 

szeregu odmian produktów bankowych wpływa na wzrost lojalności 

klientów. 

O. Kowalewski czynniki egzogeniczne, które prowadzą do 

powstania bancassurance, dzieli na pośrednie i bezpośrednie. Do 

bezpośrednich czynników, czyli takich, które wpływają bezpośrednio na 

rozwinięcie grup bankowo-ubezpieczeniowych, zaliczyć można: różnice 

podatkowe, zmiany preferencji ludności w obszarze oszczędzania, zmiany 

demograficzne, a także niskie przenikanie sektora ubezpieczeniowego. 

Przesłanki, które wymienia M. Śliperski, skłaniają banki do 

rozwoju działalności bankowo-ubezpieczeniowej. Pierwsza z nich to 

zmiany niekorzystne dla banku w strukturze oszczędności. Kolejna 

przesłanka, to wzrost przychodów ubezpieczycieli, którzy sprzedają 
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ubezpieczenia na życie i kierowanie się banków do wykorzystania za 

pomocą bancassurance swoich najlepszych atutów (m. in. czystych 

kontaktów z klientami, dużej ilości placówek, doskonałego dopasowania 

poszczególnych usług bankowych i ubezpieczeniowych).  

Na rysunek 5 można zaobserowować, że banki mają dużo większe 

szanse, by dotrzeć do klientów i przedstawić nową ofertę usług niż 

instytucje ubezpieczeniowe. To pozwala im na wydatniejsze wpieranie 

sprzedaży polis życiowych i produktów bankowo-ubezpieczeniowych.
12

 

 

 
Rysunek 5. Rodzaje usługi bankowej i ubezpieczeniowej a częstotliwość kontaktu z 

klientem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Śliperski, Związki banków 

komercyjnych…, op. cit., s. 38. 

 

Banki mogą brać udział, aż w pierwszych czterech etapach tzw. 

cyklu obowiązków usług ubezpieczenia życiowego (etapy, które składają 

się na ten cykl: wyszukiwanie klientów, nawiązywanie kontaktów, 

                                                 
12

 M. Śliperski, Związki banków komercyjnych…, op. cit., s. 35-36. 
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uzyskiwanie danych klientów, propozycja ubezpieczenia, przedstawienie i 

sprzedaż, utrzymanie kontaktu i służenie pomocą)
13

. 

Następną przesłanką, która sprzyja rozwojowi działalności 

ubezpieczeniowej prowadzonej przez banki jest fakt, że instytucje 

kredytowe i towarzystwa ubezpieczeniowe pracują przy pomocy 

pieniądza, czyli tego samego „surowca”. Wyniki podmiotów z sektora 

ubezpieczeniowego i bankowego kształtować się mogą według różnych 

cykli, podkreśla J. Michalak. Dla sektora bankowego, niekorzystny rok 

może być zrekompensowany rokiem korzystnym dla sektora 

ubezpieczeniowego. Jeśli bank i firma ubezpieczeniowa współpracują ze 

sobą wiążąc swój zakres czynności, spodziewać się mogą stabilniejszej 

ewolucji dochodów
14

. 

Stabilizacje dochodów w bancassurance osiągnąć można na skutek 

obniżenia ryzyka stóp procentowych. Jest to następstwem tego, że na 

ryzyko stopy procentowej, narażone są oba sektory, a przede wszystkim 

na ryzyko niedomknięcia tzw. luki stóp procentowych, polegającej na 

różnicy między wartością pasywów podatnych na zmiany stóp 

procentowych, a wartością aktywów wrażliwych na zmiany stóp 

procentowych
15

. Luka ujemna występuje najczęściej w bankach, uważa P. 

R. Wilde, co oznacza, że aktywa o oprocentowaniu stałym sfinansowane 

są dostarczonymi środkami pieniężnymi ze zobowiązań o oprocentowaniu 

zmiennym. Luka dodatnia natomiast występuje w instytucjach 

ubezpieczeniowych. W przypadku banku przyczyną spadku zysków jest 

często wzrost stóp procentowych, podczas gdy rosną dochody firmy 

ubezpieczeniowej. Zjawisko przedstawione powyżej powoduje w grupach 

                                                 
13

 Ibidem, s. 38. 
14

 A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. cit., s. 22. 
15

 A. Kaczor, Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej banku, „Bank i Kredyt” , nr 

1/2/2000, s. 88. 
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bankowo-ubezpieczeniowych wystąpienie pomniejszonych fluktuacji 

wyniku finansowego
16

. 

Według E. Wierzbickiej ważną przesłanką do rozwijania 

bancassurance może być fakt, że rywalizują ze sobą w swojej działalności 

instytucje kredytowe o rachunki towarzystw ubezpieczeniowych. Na 

rachunek firmy ubezpieczeniowej klienci płacą składki, przez co lokaty 

bankowe są powiększone, a z tego tytułu bank czerpie wyższy dochód. 

Banki przede wszystkim mają kontakt z ubezpieczeniami w sferze  

operacyjnej. Ubezpieczać się mogą od ryzyka kredytowego, wystąpienia 

zdarzenia losowego, ryzyka w którym klient nie wywiąże się z zawartych 

umów itp.
17

. Odpowiednim przykładem komplementarności usług 

bancassurance są np. ubezpieczenia kredytowe zabezpieczające interesy 

banku i kredytobiorcy w razi śmierci lub wystąpienia innego zdarzenia 

losowego.  

Z wymienionych przesłanek, które skłaniają banki do postępu 

bancassurance najbardziej istotne dla A. Gulbinowicz wydają się być: 

„liberalizacja przepisów prawnych (w szczególności deregulacja tych 

przepisów w zakresie funkcjonowania rynku usług finansowych) oraz 

korzystanie z efektów synergii ze współpracy banku z instytucją 

ubezpieczeniową, powstających głównie w sferze operacyjnej”
18

. 

 

Ryzyko tworzenia porozumień bankowo-ubezpieczeniowych 

Odnosząc się do ryzyka w funkcjonowaniu grupy bankowo-

ubezpieczeniowej, należy nadmienić wiele spojrzeń na tę kwestię. Dla 

usług ubezpieczeniowych bądź bankowych poza sytuacją „preferencji w 

sprzedaży” wyróżnić można jeszcze: 

                                                 
16

 A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. cit., s. 22. 
17

 E. Wierzbicka, Czas na Allfinanz…, op. cit., s. 21. 
18

 A. Gulbinowicz, Rozwój działalności…, op. cit., s. 23. 
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 ryzyko niepoprawnych procedur kredytowych w przypadku 

wzajemnego finansowania się firmy ubezpieczeniowej i banku, 

 ryzyko defraudacji kredytowych środków zewnętrznych przez 

firmę ubezpieczeniową i/lub bank, 

 ryzyko przedstawienia nie odpowiadających rzeczywistości 

wyników finansowych konglomeratu, 

 ryzyko między zarządami firmy ubezpieczeniowej i banku 

dotyczące konfliktów strategicznych interesów w zależności od 

etapu centralizacji konglomeratu, 

 ryzyko wykorzystania dwukrotnie tych samych kapitałów przez 

firmę ubezpieczeniową i bank, 

 ryzyko przenikania błędów w funkcjonowaniu z firmy 

ubezpieczeniowej do banku, lub odwrotnie, 

 ryzyko naruszenia tajemnicy ubezpieczeniowej i/lub bankowej na 

skutek niekontrolowanej wymiany informacji między firmą 

ubezpieczeniową i bankiem.  

O. Kowalski w działalności bancassurance dostrzega 

występowanie następujących rodzajów ryzyka: 

 ubezpieczeniowe, 

 bankowe, 

 bancassurance (ryzyko wyniku, czyli zamierzone wyniki 

finansowe nie zostaną osiągnięte oraz ryzyko utraty płynności w 

zaspokojeniu różnorodnych roszczeń)
19

. 

Rzeczą jasną jest, że konsekwencje ignorancji wszystkich 

opisanych różnic czy materializacji przedstawionych przykładowo ryzyk 

są negatywne. W krajach OECD występuje szereg antybodźców, 

                                                 
19

 O. Kowalewski, Grupy bankowo-ubezpieczeniowe, strategie tworzenia, efektywność, 

Zeszyty Naukowe NBP, Warszawa 1999, nr 91. 
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mogących zniechęcać banki do działalności bancassurance. To są 

przykładowe antybodźce: 

 rygorystyczne regulacje prawne, 

 różnice ekonomiczne, techniczne i kulturowe między firmą 

ubezpieczeniową a bankami, 

 obawa przed utratą tożsamości i niezależności na rynku oraz 

pomniejszeniem baz danych o klientach, 

 wysokie koszty operacyjne wspólnego świadczenia usług 

ubezpieczeniowych i bankowych, 

 funkcje specjalistyczne banków w gospodarce kraju, 

 negatywne skutki rosnącego bezrobocia w branży bankowej.
20

 

Niektóre negatywne konsekwencje przedstawionych różnic mogę 

mieć duży wpływ na niepowodzenie działalności bancassurance również 

na ważnym etapie, którym jest sprzedaż usług bankowo-

ubezpieczeniowych.  

Wskazują na to zazwyczaj badacze amerykańscy w zestawieniu 

błędów popełnianych najczęściej: 

 brak efektywnego zarządzania oraz wyraźnego zaangażowania ze 

strony kierownictwa, 

 niekonsekwentna, niewłaściwa realizacja sprzedaży, 

 zbyt duża presja na proces szkoleniowy,  

 informacje o klientach i o zyskowności operacji z nim są 

niewłaściwe, 

 nieodpowiedni system strategii celów oraz bodźców na linii twórcy 

produktu-sprzedawcy, 

                                                 
20

 M. Śliperski, Bancassurance: związki…, op. cit., s. 39. 
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 zbyt niskie nakłady na opracowanie produktów i kanałów ich 

sprzedaży oraz na pozyskanie ludzi,  

 różne bariery w obrębie organizacji, 

 nieodpowiedni system wynagrodzenia, 

 brak wiarygodnych, rozwiniętych metod monitoringu zadowolenia 

klienta
21

. 

 

Podsumowanie 

Dużym krokiem rozwoju bancassurance było zniesienie barier 

które dzieliły rynek finansowy. Przesłankami sukcesu porozumienia 

bankowo-ubezpieczeniowego były: stabilizacja polityczna, wzrost 

gospodarczy, a także działania rządów nakłaniające swoich obywateli, aby 

lokowali oszczędności w ubezpieczeniach życiowych. Ważnym aspektem 

jest konsekwentna i odpowiednia kampania reklamowa. Oferta powinna 

być elastyczna i dostosowana  do malejących potrzeb klientów, którzy 

przychodząc do banku spotkają kreatywnych pracowników, którzy 

posiadają  nowe umiejętności i świeżą wiedzę. Zwiększające się 

oczekiwania rynku w zakresie bancassurance oraz korzyści dla każdej ze 

stron są przesłankami, które sugerują dalszy rozwój działalności bankowo-

ubezpieczeniowej
22

. 

W mniejszym lub w większym stopniu, każda grupa bankowo-

ubezpieczeniowa, jest narażona na różne rodzaje ryzyka finansowego, w 

związku z tym musi ustalić odpowiednie wskaźniki i procedury w celu ich 

ograniczenia. Należy zauważyć, że ryzyko bancassurance ograniczyć 

można przez dobór kadr sektora bankowego i ubezpieczeniowego. 

                                                 
21

 Ibidem, s. 40.  
22

 http://www.prodaj.ue.katowice.pl/pub/K_Cielinski_BA.pdf (20.04.2014). 
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Poprzez pracę w jednym zespole dwóch grup zawodowych łatwiej jest 

oszacować ryzyko i skutkuje to wzrostem rentowności instytucji
23

. 

Przesłanki oraz ryzyko tworzenia porozumień bankowo-

ubezpieczeniowych zostały dokładnie opisane w artykule. Hipoteza 

została sprawdzona i okazała się po części prawdziwa. Wystarczy spojrzeć 

na analizę SWOT bancassurance z punktu widzenia banku w której 

można zauważyć, że wad jest więcej od zalet. Należy jednak zaznaczyć, 

że współpraca banku z firmą ubezpieczeniową daje głównie możliwość 

uatrakcyjnienia usług banku na rynku usług finansowym. 
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Streszczenie: W Polsce bancassurance jest względnie nowym zjawiskiem na 

rynku usług finansowych. Porozumienie banku z zakładem ubezpieczeń niesie ze 

sobą dużo korzyści. Celem niniejszego artykułu jest sklasyfikowanie przesłanek 

rozwoju bancassurance w Polsce oraz określenie rodzajów ryzyka 

towarzyszących tworzeniu porozumień bankowo-ubezpieczeniowych.  

 

Słowa kluczowe: bancassurance, przesłanki, ryzyko tworzenia 

 

THE PREMISES AND RISK OF CREATING BANKING  

AND INSURANCE AGREEMENT 

 

Summary: Bancassurance in Poland is relatively new trend in financial services 

market. The agreement between bank and insurance institution carries a lot of 

benefits. The purpose of this article is to present the risk associated with its 

formation. The aim of bancassurance and the cooperation from perspective of the 

bank is described here briefly. The article explains the premises of making bank 

assurance activities. 

 
Keywords: bancassurance, premises, risk of formation 
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CELEBRITY WORKSHIP SYNDROME  

W MARKETINGU USŁUG BANKOWYCH W POLSCE 

 

Wprowadzenie 

 XXI wiek to doba społeczeństwa informacyjnego i 

konsumpcyjnego. Zasadniczo jest to bardzo wymagający oraz świadomy 

swoich potrzeb klient, który w wielu przypadkach staje się coraz bardziej 

odporny na różne formy i narzędzia promocji. Najczęściej w ramach 

systemu promocji wyróżnić można zespół czterech elementów, 

określanych skrótem 4P z ang. marketing mix, są nimi
1
: reklama, 

promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations. Każdy z tych 

pojedyńczych elementów posiada charakterystyczne dla siebie cechy.  

Biorąc pod uwagę powyższe elementy marketingu mix, każda instytucja 

finansowa powszechnie zwana bankiem, powinna stworzyć kompleksową 

i ujednoliconą strategię marketingową, która w pełni wykorzysta 

powyższe elementy, które składają się z odpowiednio stworzonego i 

ukształtowanego produktu, promocji, ceny oraz systemu dystrybucji usług 

i produktów finansowych.  

 Zadaniem marketingu bankowego jest zbudowanie odpowiedniego 

wizerunku banku, który wzbudzi zaufanie odbiorców, którzy z czasem 

przekształcą się w grono pontencjalnych klientów. Równie istotnym i 

ważnym elementem jest fakt śledzenia poczynań konkurencji na rynku, w 

taki sposób by móc uzyskać punkt odniesienia w stosunku do własnych 

działań promocyjnych - w tym celu stosuje się mierniki udziału                 

                                                 
1
 M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 11. 
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w rynku. W związku z powyższym każda instytucja finansowa, którą jest 

bank powinna reklamować swą instytucję wykorzystując do tego celu 

wszystkie wymienione powyżej zintegrowane narzędzia marketingowe. 

Tylko całościowe i kompleksowe działanie jest  w stanie dostosować 

ofertę do potrzeb rynku, wykreować przewidywany i oczekiwany poziom 

popytu na daną usługę, a tym samym wpłynąć na możliwość stworzenia 

pozytywnego wizerunku banku w oczach pojedynczego klienta, a z 

czasem nawet społeczeństwa
2
.  

 

Istota współczesnych zachowań klientów banku 

 Powszechnie wiadomo, iż głównym celem działalności 

gospodarczej jest wysoka sprzedaż oferowanych dóbr oraz usług, aby 

uzyskać dochody na zadowalająco wysokim poziomie należy pozyskać 

liczne grono odbiorców, czyli potencjalnych konsumentów
3
. Do 

osiągnięcia powyższego rezultatu konieczna i niezbędna jest wiedza 

dotycząca samego konsumenta jak i determinantów jego zachowań. 

Wiedza na ten temat w dużym stopniu pomaga oraz umożliwia 

przedsiębiorstwom skuteczne kontrolowanie, a co za tym idzie 

oddziaływanie na konsumpcyjne zachowania konsumentów
4
. Znajomość 

zachowań konsumentów nabiera szczególnego znaczenia wraz ze 

wzrostem zamożności społeczeństwa, który przejawia się większą ilością 

posiadanego funduszu nabywczego,  a ten najczęściej jest głównym 

czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe. Konsumenci kupują nie 

tylko więcej, ale ich wybór produktów i usług jest bardziej 

                                                 
2
 W. Grzegorczyk, Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 

2004, s. 9. 
3
 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2000, s. 13. 
4
 L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 13. 
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spersonalizowany oraz luksusowy, tym samym daje możliwość 

zaspokojenia najbardziej skrywanych potrzeb, w tym również możliwości 

inwestowania zgromadzonego kapitału. Pomimo tego faktu należy 

pamiętać, że zachowania konsumentów cechuje bardzo duża zmienność, 

bowiem w dużym stopniu uzależnione są od bodźców płynących z 

zewnątrz. Termin „zachowania konsumenta”
5
, czy też zachowania 

konsumpcyjne, stanowi jeden z elementów dość szerokiej problematyki 

dotyczącej psychologii człowieka, bowiem dotyka wszystkich sfer jego 

aktywności. Określenie wywodzi się z amerykańskiego terminu consumer 

behavior
6
.  

 W polskiej literaturze L. Rudnicki zachowanie konsumenta na 

rynku tłumaczy jako: „ogół działań i percepcji konsumenta składających 

się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru 

oraz jego zakupu”
7
.  

 W gospodarstwach domowych nieustająco dokonują się zmiany w 

obszarze konsumpcji. Zmiany te są wywołane wpływem różnych 

czynników oraz uwarunkowań, które są mniej lub bardziej wymierne. 

Wyróżnić można cztery grupy uwarunkowań decyzji zakupowych 

podejmowanych przez konsumentów. Zaliczamy do nich
8
: 

1. Uwarunkowania o charakterze ekonomicznym: dochody 

nominalne i realne gospodarstw domowych, relacje pomiędzy 

cenami usług oraz towarów oferowanych na rynku. 

                                                 
5
 Racjonalność konsumpcji I zachowań konsumentów, E. Kieżel (red.), Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 10. 
6
 J. Woś, Zachowania konsumenckie- Teoria I praktyka, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 12. 
7
 G. Światowy, Zachowanie konsumenckie na rynku, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 8. 
8
 M. Janoś-Kresło, B. Mróz,  onsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 119. 
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2. Uwarunkowania społeczno-demograficzne to: płeć, fazy cyklu 

życia człowieka, miejsce zamieszkania oraz aktywność zawodowa. 

Równie ważnym elementem w tej grupie jest przynależność do 

grupy społecznej, czyli tzw. klasa społeczna oraz sposób spędzania 

wolnego czasu. 

3. Uwarunkowania kulturowe: to zwyczaje i tradycje, które 

przekazywane są z pokolenia na pokolenie, przyjęta hierarchia 

wartości charakterystyczna dla określonej grupy społecznej. 

Elementem wyróżniającym tę grupę jest silne oddziaływanie 

wzorców konsumpcji oraz nieustannie rozwijająca się edukacja 

konsumencka. 

4. Uwarunkowania psychologiczne: związane są z zachowaniem 

konsumentów w czasie procesu podejmowania decyzji 

zakupowych, warunkują je motywy, emocje oraz styl życia 

konsumenta. 

Omówione powyżej 4 grupy uwarunkowań w znaczący sposób mogą 

wpływać lub w określonym stopniu warunkować podejmowane decyzje 

przez potencjalnych klientów instytucji finansowych. Jednak szczególną 

uwagę należy zwrócić na panujący powszechnie w mediach trend 

wykorzystywania popularnych osób w spotach  reklamowych usług 

bankowych. 

 

Celebrity Worship Syndrome w polskiej reklamie 

 „Reklama dźwignią handlu”- powiedzenie to coraz częściej 

zyskuje na znaczeniu oraz wykorzystywane jest przez sztab 

marketingowców. Niezliczona liczba reklam sprawia, że tylko te, które są 

pomysłowe i oryginalne są w stanie przebić się z medialnego tłumu i 

zaabsorbować zmysły potencjalnego konsumenta. Jedną z popularnych 
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oraz stosowanych od lat metod jest występowanie w reklamie osoby 

znanej, popularnej, która wywołuje u klienta pozytywne skojarzenie, 

którego celem jest podniesienie wartości reklamowanego towaru lub 

usługi. To bardzo prosta technika wykorzystująca zasadę autorytetu, która 

szeroko omawiana jest w naukach psychologicznych
9
. 

 Celebrity Worship Syndrome, tłumaczone jest jako uwielbienie dla 

znanej osoby, stało się bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Od 

zawsze ludzie odczuwali potrzebę naśladownictwa, inaczej mówiąc 

lubimy wyglądać jak osoby popularne i powszechnie lubiane. Obecnie ten 

trend poszerza swoje kręgi, bowiem duża część społeczeństwa chce nie 

tylko wyglądać jak gwiazda, ale także jeść to co one, spędzać wakacje w 

tym samych miejscach oraz używać tej samej szminki, czy perfum co 

nasza ulubiona aktorka. Fascynacja ta staje się coraz chętniej 

wykorzystywana przez marketingowców - wykorzystują oni emocje, 

specyficzne skojarzenia jakie ściśle wiążą się z konkretnymi osobami w 

celu zareklamowania oraz podniesienia sprzedaży określonego dobra                           

lub usługi. 

O ile obecność znanej osoby w reklamie marki bądź 

przedsiębiorstwa, które nie jest powszechnie znane i rozpoznawane, nie 

przynosi dużych efektów finansowych, o tyle    w przypadku marki już 

znanej klientom tzw. znana twarz może wyraźnie zwiększyć sprzedaż 

reklamowanego produktu lub usługi. Jak pokazują liczne badania, gdy                        

w reklamie występuje osoba, która jest powszechnie rozpoznawalna dla 

klienta, skupia się ona na cechach produktu, a nie na jego marce, dlatego 

wykorzystywanie celebrytów w celu zareklamowania oferty znanego 

banku wydaje się bardzo skuteczne i uzasadnione.  

                                                 
9
 W. Grzegorczyk, Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 

2004, s. 9. 
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Znane i sławne osobistości reklamują dosłownie wszystko: od 

lodów (Joanna Koroniewska oraz Doda) i pasztetów (Katarzyna 

Skrzynecka) przez proszek do prania (Zygmunt Chajzer) po udział w 

spotach reklamujących usługi telefonii komórkowej (Agnieszka Dygant, 

Michał Żebrowski, Kuba Wojewódzki). Coraz częściej zdarza się, że 

polskie produkty reklamowane są również przez zagraniczne twarze, tj. 

Sophia Loren (makarony), Kevin Spacey (usługi bankowe), Bruce Willis 

(wódka) oraz Cindy Crawford (woda mineralna). 

 

Celebryci reklamujący e-bankowość w Polsce 

„Cywilizacja, którą zbudujemy, nie będzie cywilizacją materialną, 

symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie faktycznie 

cywilizacją niewidoczną. Precyzyjnie powinno się ją nazywać cywilizacją 

informatyczną. Homo sapiens, który pod koniec ostatniej epoki 

lodowcowej stanął przed początkiem pierwszej – materialnej cywilizacji, 

stoi dziś po dziesięciu tysiącach lat na progu drugiej – cywilizacji 

informacyjnej. Cywilizacja ta staje się coraz bardziej złożonym systemem, 

którego funkcjonowanie uzależnione jest od wiedzy i technik 

informacyjno- komunikacyjnych”
 10

. 

W wyniku potrzeb gospodarczych i społecznych narodziła się 

konieczność tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Warunkiem 

tworzenia takiego społeczeństwa jest postęp naukowo-techniczny we 

wszystkich obszarach życia. Według W. Cellary, nowe rozwiązania 

techniczne prowadzą do nowych rozwiązań biznesowych, które                     

                                                 
10

 Y. Masuda, The information Society as Post- industrial Society. Institut for the 

Information Society, Tokyo 1981, [za:] M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój 

społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 

2006, s. 14. 
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są wprowadzane do gospodarki. Tymi nowymi rozwiązaniami są nowe 

usługi, nowe modele biznesowe lub nowe metody pracy
11

. 

W kategorii nowych rozwiązań mieszczą się e-usługi, które można 

zdefiniować, jako nową formułę świadczenia usług, a tym samym 

zaspokajania potrzeb przy wykorzystywaniu Internetu, od momentu 

kontaktowania się firmy z klientem (indywidualnym lub 

instytucjonalnym) celem przedstawienia oferty, poprzez zamówienie 

usługi, jej świadczenie i kontakt po wykonaniu usługi. Wirtualna forma 

świadczenia usług pozwala na większą standaryzację usług i może 

dotyczyć pełnej lub fragmentarycznej obsługi e-klientów na przykład: 

 zlecenia świadczenia, 

 zamówienia wizyty, 

 rezerwacji biletu czy książki w wypożyczalni. 

E- usługi umożliwiają dokonywanie tych czynności bardziej 

ekonomicznie i efektywnie,   a także pozwalają na bardziej elastyczne 

funkcjonowanie firm oraz koncentrowanie się na tworzeniu nowych usług, 

które wygenerują przychody
12

. Rozwój e-usług popiera Unia Europejska, 

jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego, dla jak 

najlepszego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, podnoszenia poziomu 

życia. Na polskim rynku można wymienić
13

: 

 e-administracja, 

 e-bankowość, 

 e-ubezpieczenia, 

 e-handel, 

                                                 
11

 W. Cellary, Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, 

administracyjne, społeczne, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 19. 
12

 Por. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce- uwarunkowania i perspektywy. 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 44. 
13

 A. Dąbrowska, E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa 2009, s. 47. 
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 e-kultura, 

 e-zdrowie, 

 e-turystyka. 

 Usługi bankowe przeżywają swoistą transformację związaną 

zastosowaniem nowoczesnych technologii. Można wyróżnić bankowość 

elektroniczną i wirtualną. Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) jest 

formą usług, umożliwiającą klientowi dostęp do rachunku przy pomocy 

komputera bądź innego urządzenia elektronicznego, na przykład 

bankomatu, terminalu POS, telefonu i łącza telekomunikacyjnego - linii 

telefonicznej czy sieci Internet. Podstawą bankowości elektronicznej jest 

łatwiejszy dostęp do konsumentów do usług bankowych i elektroniczna 

obsługa klienta.
14

 Bankowość wirtualna (internetowa) to kolejny etap 

rozwoju bankowości elektronicznej, która wprowadziła nową, jakość w 

relacjach bank-klient. Bank przechowuje dane o operacjach bankowych i 

rachunku bankowym w systemach informatycznych, do których klient ma 

dostęp.
15

 Bankowość elektroniczna zmieniła oblicze współczesnego rynku 

finansowego rozpatrywanego z punktu widzenia banku i konsumenta. 

Konsument ma dostęp do konta bez ograniczeń, tzn. ma dostęp do 

rachunku, którego jest właścicielem, może lokować nadwyżki finansowe 

na lokatach o zróżnicowanych terminach zapadalności, może w dogodnym 

dla siebie czasie i miejscu dokonywać płatności, uzyskać kredyt, zakupić 

obligacje i fundusze inwestycyjne oraz nimi zarządzać, kontrolować stan 

kart kredytowych, których popularność wzrasta. Ponadto indywidualne 

                                                 
14

 K. Jackiewicz, Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy 

zarządzania bankiem. „Bank i Kredyt”, 2000, nr 1, s. 74. 
15

 E. Ślązak, K. Borowski, Istota bankowości elektronicznej,  Difin, Warszawa 2007, s. 

232-237. 
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konto internetowe pozwala na dotarcie do usług brokerskich 

świadczonych przez bankowy dom maklerski
16

. 

 Można zaobserwować panujący powszechnie w mediach trend 

wykorzystywania osób popularnych w spotach reklamowych usług 

bankowych. Znane twarze do swych reklam wprowadzili między innymi 

takie banki jak Milenium Bank, BZ WBK, ING czy PKO BP. Niektóre z 

tych reklam przyciągają większą uwagę - są zabawne czy też zaskakujące, 

a co się z tym wiąże - posiadanie rzeszę zwolenników. Strategia 

marketingowa banku ma za zadanie:  

 stworzenie odpowiedniego obrazu instytucji bankowej,  

 zapewnienie pozyskania zaufania klientów, 

 stworzenie i utrwalenie pozytywnego wizerunku banku w 

społeczeństwie
17

. 

W nowej reklamie Banku Zachodniego WBK obok Kevina Spacey gra 

Arkadiusz Jakubik, jeden z najbardziej oryginalnych i wyrazistych 

polskich aktorów oraz twórca muzyczny. 

 

 

Rys. 1. Reklama Banku Zachodniego WBK 

Źródło: http://www.youtube.com/user/BankZachodniWBK (24.04.2014). 

 

                                                 
16

 M. Stefański, Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku. Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006, s. 279. 
17

 W. Grzegorczyk, Marketing bankowy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 

2004, s. 9. 
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Kampania dotyczy Konta Godnego Polecenia i bankowości mobilnej, 

stąd też cały przekaz jest wokół mobilności, aktywności i ruchu. Akcja 

spotu rozgrywa się w szatni sportowej, gdzie Arkadiusz Jakubik rozmawia 

z Kevinem Spacey o wiosennych postanowieniach prowadzenia 

zdrowego, sportowego trybu życia. Codzienną aktywność ma ułatwiać 

bankowość mobilna Banku Zachodniego WBK. Arek Jakubik został 

obsadzony w zaskakującej roli sportowca amatora, którą gra z 

charakterystycznym dla siebie komizmem. Ten zabieg kreatywny nie 

tylko dodaje humoru reklamie. Przede wszystkim podkreślamy 

najważniejszy aspekt bankowości mobilnej, czyli fakt,  że smartfon czy 

tablet pozwalają zarządzać finansami w każdym miejscu i czasie, do tego 

w sposób wygodny i szybki. Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji 

Korporacyjnej  i Marketingu Banku Zachodniego WBK podkreśla, iż 

„mobile banking to rozwiązanie nie tylko dla osób młodych, szukających 

nowinek technicznych, ale właśnie dla każdego klienta Banku - dla każdej 

osoby, która ceni funkcjonalność”
18

. Nowa kampania reklamowa ukazuje, 

że rozwój bankowości mobilnej jest obecnie dla Banku Zachodniego 

WBK kluczowym obszarem rozwoju. Na początku marca Bank 

zapowiedział, że do końca 2015 r. zamierza pozyskać 1 mln klientów 

bankowości mobilnej, z których co najmniej połowa będzie realizowała 

transakcje przez BZWBK24 mobile.  

BZ WBK to nie jedyny bank, który stara się zaskoczyć swoich 

klientów jak również zwrócić uwagę, tych którzy nimi jeszcze nie są. O ile 

wykorzystanie wizerunku celebrytów do promocju usług bankowych, 

może wydawać się adekwatne, bowiem klienci rozpoznają daną postać, 

mogą ją spotkać na ulicy i porozmawiać, tak wykorzystanie wizerunku 

                                                 
18

 http://nowymarketing.pl/a/3083,kevin-spacey-arkadiusz-jakubik-i-aleksandra-kisio-

promuja-uslugi-banku-zachodniego-wbk, (2.07.2014). 
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laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i umieszczenie go na muralu, 

może wzbudzać duże kontrowersje, które mogą wywoła przeciwny skutek 

do zamierzonego. 

 

Rys. 2. Mural, który namalowano w Warszawie przy stacji metra Politechnika 

Źródło: 

http://www.marketingnews.pl/photos/upd/140312132911_deutsche_bank_mural_large.jp

g (24.04.2014) 

 

"Dla tych, którzy wiedzą, jak kupować z IQ" - to hasło kampanii 

nowych kart IQ MasterCard World oferowanych przez Deutsche Bank, 

który posługuje się wizerunkiem Alberta Einsteina. Łukasz Purzycki, 

dyrektor departamentu marketingu, eCommerce  i CRM w Deutsche 

Banku stwierdził, iż, „(…) naukowca najbardziej rozpoznawalne zdjęcie z 

wystawionym językiem symbolizuje nie tylko inteligencję, ale też dystans 

do siebie i otaczającego świata. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na 

przesłanie towarzyszące naszym nowym kartom IQ, którym jest sztuka 

inteligentnych  i przemyślanych zakupów”. W pierwszej fazie kampanii 
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(tzw. teaser) przechodnie nie wiedzieli, jaka marka i produkt kryją się za 

kolorową kreacją z hasłem "dla tych, którzy wiedzą...".  

Billboardy, citylighty, mural w centrum Warszawy oraz kampania 

internetowa kierowały na stronę Dlatychktorzywiedza.pl. Jednak tam w 

fazie teaserowej nie można było znaleźć odpowiedzi na pytanie o 

promowaną markę i produkt. Na stronie można za to było wziąć udział w 

konkursie, w którym do wygrania był wyjazd na zakupy w Paryżu. W 

drugiej fazie kampanii (tzw. reveal), która zaczęła się 13 marca, Deutsche 

Bank ujawnił produkty (nowe karty debetowe i kredytowe) i markę. 

Sposób przeprowadzenia kampanii reklamowej Deutsche Banku, był 

bardzo przemyślany oraz zaplanowany w czasie. Jej głównym celem było 

zwrócenie uwagi potencjalnego klienta, który widział, zapamiętywał 

obraz, który nie do końca wiedział, co znaczy?, oraz czego lub kogo 

dotyczy ?. Budowanie w podświadomości skojarzeń, które są ciekawym 

obrazem, a następnie przyrównywanie ich do konkretnego produktu jest 

zabiegiem, który w dużym stopniu ogranicza negatywne skojarzenia z 

marką, jednak niesie ze sobą pewnego rodzaju zagrożenie, że odbiorcy 

reklamy zapamiętają ją  jako obraz, ale nie jako produkt, który mogą 

nabyć. 

 

Rys. 3. Reklama karty IQ MasterCard World oferowanych przez Deutsche Bank  

Źródło 3: http://www.press.pl (24.04.2014). 

http://www.press.pl/
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Podsumowując, obecnie większość instytucji finansowych 

wspierając się znanymi twarzami zapomina o czynniku wyróżniającym ich 

kampanie spośród wielu podobnych. Można zauważyć, że większość 

Polaków rozróżnia aktorów występujących w spotach reklamowych. Duża 

część odbiorców potrafi również przyporządkować konkretnych aktorów 

do konkretnych banków, same oferty zaś nie koniecznie. W związku z tym 

faktem, krok strategiczny Deutsche Banku można uznać za niezwykle 

trafny i wyróżnić go na tle konkurentów. Ponadto może on stanowić 

niejako protest uderzający w tego typu reklamy współpracujące z 

celebrytami. Należy w tym wypadku również podkreślić fakt 

wyeliminowania ogromnych kosztów reklamowych wynikających z 

zatrudniania znanych postaci w reklamach. Z jednej strony może to 

świadczyć o rozsądnym lokowaniu budżetu reklamowego w mniej 

kontrowersyjne narzędzia, z drugiej zaś strony może oznaczać mniejszy 

zasób kapitału – co jednocześnie przekładać się może na postrzeganie 

banku, jako mniej dochodowego od pozostałych (w gruncie rzeczy – 

mniej cenionego  i popularnego)
19

. 

  

 Zakończenie 

 Nowoczesny styl życia prowadzi nas do nowej ery, w której to 

chcemy coraz więcej, coraz szybciej oraz coraz to wyższej jakości. 

Najlepiej bez wychodzenia z domu, bez marnotrawstwa cennego czasu i 

oczywiście jak najtaniej. Z pomocą przychodzi nam wciąż rozwijany i 

popularyzowany internet, bez którego znaczna część społeczeństwa nie 

wyobraża sobie życia. Pozwolił on na zaspokojenie coraz to bardziej 

wyszukanych potrzeb przy pomocy mobilnych urządzeń, które posiadają 

                                                 
19

 Marki banków według Emotrack, http://www.markerting-

news.pl/message.php?art=29880 (24.04.2014). 
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możliwość dostępu do sieci.  Dzięki powszechnej i łatwej komunikacji w 

bardzo łatwy sposób spotyka się poszukujący specyficznego 

produktu/usługi z jego dostawcą, producentem. Obecnie w XXI wieku 

jesteśmy w stanie już większą część spraw oraz usług załatwić za 

pośrednictwem internetu. Nie musimy stać w kolejce, aby wypłacić 

gotówkę w banku. Można pokusić się o stwierdzenie, że życie wielu z nas 

stało się o wiele prostsze, wystarczy tylko kliknąć w ikonkę i wszystko 

załatwione. Każde odkrycie, ma swoje zalety i wady, a w tym przypadku 

największą wadą jest malejący kontakt z drugą osobą, który może sprawić, 

ze za kilkanaście lat społeczeństwo przestanie rozmawiać ze sobą, bowiem 

wystarczy tylko kliknąć przycisk „OK”. 

Dokonując analizy spotów reklamowych usług bankowych ostatniej 

dekady można dostrzec swoistego rodzaju walkę na reklamy pomiędzy 

konkurentami jak również zmianę w kontekście wizerunkowym banków 

jako instytucji finansowej. Do tej pory znaczna część przekazów 

reklamowych wyglądała tak samo, nikomu nie znana kobieta lub 

mężczyzna w garniturze prezentująca nowe konto lub lokatę. Dziś to 

celebryci są twarzami konkretnych banków i produktów finansowych. 

Mimo, że reklamy bazują na tym samym zabiegu psychologicznym, każdy 

z banków stworzył własną strategię, co nie zawsze oceniane jest 

pozytywnie przez klientów ich usług. Warto zauważyć również, że 

środowisko reklamowe, charakteryzuje się dużą kreatywnością, której 

zadaniem jest zdziwienie, zaskoczenie odbiorcy. Trendy takie jak 

angażowanie znanych osobistości może przyczynić się do degradacji 

pomysłów, poprzez kopiowanie sprawdzonych szablonów tworzenia 

przekazów reklamowych. Czy bank odniósł sukces czy porażkę pokaże 

czas, a zweryfikuje rynek. 
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W ostatnich latach szczególnie zauważalne jest nasilenie się 

konkurencji na rynku bankowym. W kontekście polskiego rynku 

bankowego zauważyć można, że banki należące do 10 największych w 

Polsce tj.: Bank PKO BP, Bank PKO, ING Bank Śląski, Bank Zachodni 

WBK, Bank Millenium, Kredyt Bank, Raiffeisen Bank Polski, BRE Bank. 

To komercyjne instytucje finansowe, które posiadają określony kapitał, 

który przeznaczony jest na promocje usług i produktów finansowych, co 

oznacza, że są w stanie sfinansować kapitałochłonne kampanie reklamowe 

z udziałem sławnych twarzy w przeciwieństwie do banków 

spółdzielczych, które obsługują wąski profil klientów. Banki spółdzielcze 

specjalizujące się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

rolników i klientów indywidualnych skupione były dotychczas wyłącznie 

na obsłudze swojego niszowego sektora, jednak z coraz większą uwagą 

zaczęły przyglądać się działaniom swych komercyjnych rywali, co można 

zaobserwować chociażby w zmianach ich strategii na bardziej agresywną. 

 

Bibliografia 

Cellary W., Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: 

biznesowe, administracyjne, społeczne. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. 

DąbrowskaE.,  E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 

47. 

Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 11. 

Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-

Łódź 2004, s. 9. 

http://nowymarketing.pl/a/3083,kevin-spacey-arkadiusz-jakubik-i-aleksandra-

kisio-promuja-uslugi-banku-zachodniego-wbk 

Jackiewicz K., Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane 

problemy zarządzania bankiem. „Bank i Kredyt”, 2000, nr 1, s. 74. 

Janoś-Kresło M., Mróz B.,  onsument i konsumpcja we współczesnej 

gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s.119. 



256 
 

Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-

Łódź 2004, s. 9. 

Marki banków według Emotrack, http://www.markerting-

news.pl/message.php?art=29880(24.04.2014). 

Por. Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce- uwarunkowania i 

perspektywy. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 44. 

Racjonalność konsumpcji I zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 10. 

Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s.13. 

Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 13. 

Stefański M., Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku. 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006, s. 279. 

Ślązak E., Borowski K, Istota bankowości elektronicznej. Difin, Warszawa 2007,  

s. 232-237. 

Światowy G., Zachowanie konsumenckie na rynku, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 8. 

Woś J., Zachowania konsumenckie- Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 12. 

Woś J., Zachowania konsumenckie…, op. cit., s.8. 

Grzegorczyk W., Marketing bankowy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-

Łódź 2004, s. 9. 

Masuda Y., The information Society as Post- industrial Society. Institut for the 

Information Society,Tokyo 1981, za: M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój 

społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, 

Warszawa 2006, s. 14. 

 

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie nowych 

trendów występujących w promowaniu usług bankowych na polskim rynku. 

Coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie do celów promocyjnych 

znanych osobistości, które stają się gwarancją wysokiej popularności 

prezentowanej przez nich usługi bądź produktu finansowego.  Warto zwrócić 

uwagę, iż przytoczone działania marketingowe wykorzystywane są głównie 

przez banki komercyjne. W artykule przytoczone i opisane zostaną wybrane 

przykłady obrazujące wykorzystanie postaci show-biznesu  w reklamach 

polskich banków w celu zobrazowania roli celebrytów w kształtowaniu 

zachowań konsumenckich Polaków na polskim rynku bankowym. 

 

Słowa kluczowe:  Celebrity Workship Syndrome, marketing, bankowość 
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CELEBRITY WORSHIP SYNDROME IN MARKETING SERVICES 

BANK IN POLAND 

 

 Summary: The purpose of this article is to present and discuss new trends 

occurring in promoting banking services on the Polish market. Increasingly 

popular to use for promotional purposes celebrities who become the guarantee of 

high popularity presented by their service or financial product.  It is worth noting 

that the quoted marketing activities are mainly used by commercial banks.                        

The article quoted and described are selected examples illustrating the use of the 

form of show business in advertisements of Polish banks in order to illustrate the 

role of celebrities in shaping consumer behavior Poles in the Polish banking 

market. 

 

Keywords: Celebrity Workship Syndrome, marketing, banking 
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Anna Nijakowska - Augustyn 

 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA MSP – 

TENDENCJE ZMIAN 
 

Wprowadzenie 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw należących do sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych czynników 

dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w państwie. Przedsiębiorstwa z 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw odgrywają ogromną rolę dla 

gospodarki kraju. Poprawa kondycji gospodarki tak krajowej, jak i 

regionalnej, zależy od rozwoju tego sektora. Doświadczenia światowe 

wskazują, że kraje odznaczające się dynamicznym rozwojem 

gospodarczym to kraje, których podstawą jest gospodarka wolnorynkowa, 

w których dominuje własność prywatna i funkcjonuje w nich swoboda 

przedsiębiorczości, a istnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w gospodarce jest niezbędne do jej prawidłowego rozwoju
1
. 

Z roku na rok w polskiej gospodarce obserwowany jest wzrost 

znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przejawia się on w 

rosnącym udziale tych podmiotów w tworzeniu PKB, czy też stale 

wzrastającej liczbie osób znajdujących w nich zatrudnienie, jak również 

osób, które te przedsiębiorstwa zakładają. Małe podmioty gospodarcze 

rozwijają swoją działalność głównie w skali lokalnej
2
, aczkolwiek 

niektóre z nich odgrywają też istotną rolę w rozwoju regionalnym, a nawet 

skutecznie konkurują na arenie międzynarodowej, dodatkowo 

przyczyniając się do zwiększenia eksportu oraz rozwoju procesów 

                                                 
1
 J. Hozer, I. Markowicz, Małe firmy. Analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 10. 
2
 M. Szreder, Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa 

pomorskiego, „Pieniądze i Więź” 2000, nr 3(8). 
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globalizacyjnych
3
. Ze względu na dużą elastyczność, małe i średnie 

przedsiębiorstwa mają szanse konkurowania nawet z największymi 

przedsiębiorstwami, m.in. dzięki dużym zdolnościom do kontroli kosztów 

i ich ograniczania, jak również wysokiej motywacji osiągnięć właścicieli i 

pracowników
4
. 

Zmiany zachodzące w sposób dynamiczny na rynku zauważalne 

poprzez globalizację rynków, postęp techniczny i technologiczny, czy też 

ciągłe zmiany oczekiwań klientów, stanowią o konieczności stałego 

tworzenia oraz modyfikowania kierunków działania i strategii rozwoju 

przedsiębiorstw. Podstawowym warunkiem funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku globalnym jest jego zdolność dostosowywania 

się do zmiennych potrzeb otoczenia, w tym do stałego wdrażania 

innowacji. Z kolei za siłę napędową innowacji uważa się konkurencję 

pomiędzy przedsiębiorstwami, regionami, czy nawet krajami. 

  Ze względu na rosnącą wraz z procesami globalizacji rolę 

konkurencji, uwydatnia się w ostatnich latach problematyka procesów 

konkurowania. Wiedza o znaczeniu i skutecznym kształtowaniu 

konkurencyjności jest obecnie niezbędna dla dominujących w większości 

systemów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw, które mimo, 

że odgrywają kluczową rolę w gospodarce, nie mają takiej siły przebicia 

na rynku jak duże przedsiębiorstwa. 

Sytuacja ta skłania do podjęcia próby usystematyzowania 

problematyki konkurencyjności oraz zaprezentowania specyfiki 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym 

stały się one celem tej pracy. Jako metodę badawczą wykorzystaną dla 

                                                 
3
 M. Bąk, P. Kulawczuk, Poradnik eksportera dla MSP, Polska Fundacja Promocji i 

Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999, s. 5-8. 
4
 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w 

warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 36. 
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realizacji zaprezentowanego celu badawczego przyjęto analizę literatury 

przedmiotu oraz analizę wyników badań przeprowadzonych przez 

ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W 

części empirycznej skupiono uwagę na MSP funkcjonujących w Polsce i 

identyfikowanych przez nie czynnikach, które wpływają na budowanie 

pozycji konkurencyjnej MSP zarówno w odniesieniu do przeszłości, jak i 

najbliższej przyszłości.  

 

Czynniki konkurencyjności sektora MSP 

M. J. Stankiewicz stwierdza, iż konkurencyjność była zawsze 

istotnym warunkiem powodzenia przedsiębiorstw, a w dobie globalizacji 

stała się warunkiem koniecznym do ich istnienia. Autor definiuje 

konkurencyjność organizacji jako jej zdolność do osiągania postawionych 

celów na rynkowej arenie konkurencji. Przedsiębiorstwa 

niekonkurencyjne, niezdolne do wytworzenia konkurencyjnych 

produktów, czy usług, muszą prędzej czy później upaść, dlatego też 

kluczowym zadaniem zarządzania przedsiębiorstwem jest zapewnienie mu 

odpowiedniego poziomu konkurencyjności
5
. 

Konkurencyjność można traktować jako zdolność do 

utrzymywania się na rynku z daną grupą wyrobów, z zachowaniem 

możliwości osiągnięcia nadwyżki ceny w stosunku do poniesionych 

kosztów, ewentualnie poniesienia przejściowych strat wynikających z 

modernizacji wyrobu lub sposobu jego wytwarzania
6
. Konkurencyjność 

jest też definiowana jako zdolność przedsiębiorstwa do sprostania 

konkurencji ze strony innych podmiotów, utrzymywania i powiększania 

udziałów rynkowych oraz osiągania w związku z tym odpowiednich 

                                                 
5
 Ibidem, s. 86. 

6
 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i 

średnich przedsiębiorstw, AJG, Bydgoszcz 2004, s. 26. 
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zysków
7
. To wreszcie zdolność przedsiębiorstwa do oferowania 

właściwych towarów i usług, o odpowiedniej jakości i cenie, we 

właściwym czasie, co w praktyce oznacza efektywniejsze od innych 

podmiotów rynkowych zaspokajanie potrzeb konsumentów
8
, jak również 

zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okresie oraz dążność do 

utrzymywania i powiększania udziałów rynkowych
9
. 

Z kolei przewaga konkurencyjna to cecha, którą dane 

przedsiębiorstwo posiada w stosunku do innych z tytułu wyróżniających 

go cech
10
. Tak więc przewaga konkurencyjna ujmowana jest zwykle jako 

wynik zastosowania przez przedsiębiorstwo specyficznego jedynie dla 

niego, wyjątkowo skutecznego, zbioru instrumentów konkurowania. To 

także skutek świadomego identyfikowania, wdrażania, rozwoju, ochrony 

oraz czerpania korzyści z takich unikatowych zasobów i umiejętności (z 

zakresu wszystkich realizowanych w organizacji ogniw łańcucha 

wartości), które, będąc poszukiwanymi i cenionymi na rynku, nie są 

dostępne w identycznym zakresie innym konkurentom
11
. Wśród źródeł 

przewagi konkurencyjnej podmiotów należących do sektora MSP 

wyróżnia się: 

a) zasoby, tj. elementy majątku przedsiębiorstwa posiadające często 

fizyczny wymiar, takie jak: 

- zasięg terytorialny działalności, 

                                                 
7
 Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, M. Nowakowski (red.), Key 

Text, Warszawa 2002, s. 32. 
8
 M. Olczyk,  onkurencyjność: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 15. 

9
 M. Lubiński,  onkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka 

Narodowa” 1995, nr 6. 
10

 E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem.  d kryzysu do sukcesu, AE w 

Poznaniu, Poznań 1998, s. 98. 
11

 A. Adamik, Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego 

zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. 

Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, J. Jeżak (red.), PAM Center przy 

Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003, s. 195. 
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- personel, 

- posiadany kapitał finansowy, 

- zakłady produkcyjne oraz poziom ich wyposażenia oraz 

wykorzystania przez nie zdolności wytwórczych, 

- koszty surowców oraz materiałów wykorzystywanych w procesie 

produkcji, 

- wizerunek przedsiębiorstwa postrzegany przez klientów, 

- wypracowana sieć dystrybucji; 

b)  umiejętności, czyli kompetencje: 

- wiedza oraz umiejętności pracowników, 

- normy i wartości określające ramy funkcjonowania MSP12. 

Zasoby, którymi dysponują przedsiębiorstwa często mają ścisły związek z 

umiejętnościami MSP, ponieważ od poziomu posiadanych umiejętności 

zależy stopień racjonalności wykorzystania tych zasobów. Należy jednak 

pamiętać, że nawet najwyższy poziom kompetencji nie wpłynie na 

wypracowanie przewagi konkurencyjnej jeśli nie znajdą się w 

przedsiębiorstwie odpowiednie zasoby pozwalające na podejmowanie 

odpowiednich działań w otoczeniu, w którym podmiot ten funkcjonuje
13

. 

 Czynniki wpływające na konkurencyjność sektora MSP dzieli się 

na następujące poziomy: 

a) poziom mikroekonomiczny, w którym wyróżnia się pozycję 

konkurencyjną przedsiębiorstwa w przeszłości, strategię 

konkurencyjną oraz potencjał konkurencyjny podmiotu; 

b) poziom mezoekonomiczny, który uwzględnia czynniki popytowe, 

wyposażenie w czynniki produkcyjne, czy też kształtowanie 

układu branżowego; 

                                                 
12

 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 27-28. 
13

 Ibidem, s. 28. 
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c) poziom makroekonomiczny rozpatrujący konkurencyjność w 

szerokim ujęciu, mianowicie traktowana jest jako zdolność kraju 

do długofalowego wzrostu gospodarczego i na którą wpływają 

m.in. polityka rządu oraz interakcja z międzynarodowym 

otoczeniem ekonomicznym, system społeczno-ekonomiczny, 

efektywność wykorzystywania źródeł produkcyjnych,  czy 

wreszcie wielkość dostępnych zasobów naturalnych14.  

Konkurencyjność sektora MSP podlega w największym stopniu wpływom 

sektora mezoekonomicznego. Należy jednakże uwzględnić, iż coraz 

częściej na działalność wielu podmiotów oddziałują procesy globalizacji, 

które powodują konieczność wprowadzania ciągłych zmian w 

przedsiębiorstwach. Z kolei przedsiębiorstwa aby były w stanie 

konkurować na rynkach globalnych, muszą brać pod uwagę nowe realia, 

w których mają realizować swoje cele.  

 

 Czynniki wpływające pozytywnie na konkurencyjność sektora MSP 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP w procesie budowania przewag 

konkurencyjnych są poddawane czynnikom tak wewnętrznym, jak i 

zewnętrznym, tj. wypływającym z ich relacji z otoczeniem. 

Najistotniejszym chyba czynnikiem wewnętrznym mającym 

wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa jest samodzielność 

właściciela danego przedsiębiorstwa, rozpatrywana zarówno w ujęciu 

ekonomicznym, jak i prawnym. Pozwala ona na niezależność wobec 

innych organizacji i indywidualne podejmowanie decyzji dotyczących 

bieżącego oraz przyszłego funkcjonowania danej jednostki. Właściwy 

sposób zarządzania przedsiębiorstwem jest z kolei w wielu przypadkach 

                                                 
14

 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej, M. Gorynia (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 

63-69. 
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solidną bazą ponadprzeciętnej konkurencyjności MSP. 

Kolejną cechą wewnętrzną pozytywnie wpływającą na 

konkurencyjność małych i średnich podmiotów jest specyfika struktury 

organizacyjnej, która jest jasna i przejrzysta. Tego typu podmioty 

charakteryzują się bowiem nadzwyczaj prostą strukturą, która ma małą 

rozpiętość, zazwyczaj jedno centrum decyzyjne oraz krótkie i bardzo 

elastyczne kanały przepływu informacji, co łączy się z kolei z 

ograniczonym wachlarzem oferowanych produktów oraz koncentracją 

działań na zazwyczaj niewielkich geograficznie rynkach. 

Podmioty MSP cechuje często ukierunkowanie na innowacyjność, 

które występuje z uwagi na ograniczoną skalę produkcji, ale także ze 

względu na dążenie do zaspokajania indywidualnych, często wyszukanych 

potrzeb nabywców. Nieskomplikowana struktura organizacyjna wpływa 

pozytywnie na szybkość reakcji podmiotu na zmiany zachodzące w 

otoczeniu. Podmioty takie mają większe możliwości do nagłych zmian 

profilu działalności podyktowanych dynamicznymi zmianami otoczenia. 

To z kolei sprawia, że organizacja taka jest w stanie oferować odbiorcom 

produkty, czy też usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, 

często wysoce innowacyjne
15

. 

Mówiąc zatem o pozytywnych czynnikach zewnętrznych MSP 

należy wymienić bliskość rynków, na których podmioty te funkcjonują, 

jak również szybkość reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Bliskość 

rynku na którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność, daje możliwość 

szybkiej oceny zmieniających się preferencji odbiorców, jak również ich 

zachowań i stwarza warunki do podejmowania szybkich reakcji. Bliskość 

rynku to także możliwość nawiązywania ścisłej współpracy z 

                                                 
15

 A. Adamik,  onkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce, [w:] 

 ształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw, A. Adamik (red.), C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 22. 
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kontrahentami, a tym samym możliwość budowania przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Natomiast dzięki dużej elastyczności MSP, 

wzrasta ich wyczulenie na sygnały rynkowe dotyczące koniunktury. 

 

Czynniki wpływające negatywnie na konkurencyjność sektora MSP 

Przedsiębiorstwa prowadzące obecnie działalność na rynku 

polskim wyraźnie odczuwają wzrost znaczenia ryzyka i niepewności 

odnośnie dalszego funkcjonowania. To z kolei przekłada się na 

zmniejszoną presję na utrzymywanie wysokiego poziomu 

konkurencyjności. Elementem wzmacniającym poczucie niepewności jest 

odczuwalne obecnie spowolnienie gospodarcze, którego skutkiem jest 

zazwyczaj spadek sprzedaży będący wynikiem mniejszej liczby zleceń, 

oraz spadek rentowności przedsiębiorstw. 

Konkurencyjność sektora MSP często podlega negatywnym 

wpływom nie tylko zewnętrznym, ale również wewnętrznym. Wśród 

czynników wewnętrznych osłabiających zdolność konkurencyjną 

podmiotów wyróżnia się: 

-  ograniczenia strukturalne oraz sposób kierowania 

przedsiębiorstwem, 

-  limitowane zasoby przedsiębiorstwa, 

-  niesprecyzowane, czy też niedopracowane plany prowadzenia i 

funkcjonowania przedsiębiorstwa
16

. 

Scentralizowany sposób kierowania przedsiębiorstwem może 

prowadzić do wielu ograniczeń w jego prowadzeniu. W MSP struktura 

organizacyjna jest zazwyczaj prosta, charakteryzuje się niską specjalizacją 

konkretnych stanowisk oraz brakiem jasno określonych zakresów zadań, 

jak również ograniczonym poziomem delegacji uprawnień. Jednocześnie 

                                                 
16

 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 35. 
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w tego typu podmiotach występuje specyficzny system doboru kadry oraz 

jej motywowania. W wielu bowiem przypadkach w takich organizacjach 

pracownicy są przyjmowani na podstawie rekomendacji lub kontaktów 

rodzinnych, nie zaś na podstawie posiadanych kwalifikacji i 

umiejętności
17

. 

Dostęp do odpowiednich zasobów w wielu przypadkach kształtuje 

działalność przedsiębiorstwa. Jeśli podmiot ma zagwarantowane środki 

dzięki którym będzie mógł rozpocząć, a później rozwinąć działalność, 

będzie w stanie utrzymać się na rynku i skutecznie konkurować z innymi 

jednostkami. W rzeczywistości, pozyskanie środków finansowych jest 

zadaniem dość trudnym, m.in. ze względu na wysokie wymagania 

formalne stawiane przedsiębiorstwom przez instytucje finansujące, jak 

również często zbyt wysokie koszty takiego finansowania. Należy też 

pamiętać, że MSP mają ograniczone możliwości pozyskiwania 

doświadczonej i bardzo dobrze wykwalifikowanej siły roboczej, głównie 

ze względu na fakt, iż oferta proponowana przez te podmioty może być 

mało atrakcyjna
18

. 

Z kolei niesprecyzowana strategia działania, zarówno w ujęciu 

krótko-, jak i długoterminowym, może doprowadzić do osłabienia pozycji 

konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te nie starają 

się zazwyczaj planować działalności, ponieważ są przekonane, iż 

planowanie nie dostarczy im wymiernych korzyści. Ponadto, często 

podmioty te nie posiadają odpowiedniej wiedzy z zakresu planowania. 

Sytuacja taka prowadzi do braku wpływu na rynek i w konsekwencji do 

zajęcia słabszej pozycji marketingowej MSP w stosunku do kontrahentów 

(m.in. odbiorców, czy dostawców). Warto jednak podkreślić, ze brak 

                                                 
17

 H. Bieniok, Zarządzanie małą firmą, AE w Katowicach, Katowice 1995, s. 87. 
18

 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 35. 
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silnej identyfikacji rynkowej może być też atutem MSP, gdyż jako mniej 

widoczne na rynku, mogą pozwolić sobie na częstsze zmiany strategii 

rynkowej oraz eksperymenty, które nie wpłyną na pogorszenie ich 

reputacji rynkowej
19

. 

 

Możliwości budowania przewagi konkurencyjnej MSP w opinii 

przedsiębiorców 

W rozdziale tym zostały zaprezentowane wyniki badań 

przeprowadzone przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan. Badaniu zostały poddane małe i średnie 

przedsiębiorstwa aktywnie działające na rynku i posiadające na nim 

ogólnopolski zasięg. Próbie zostało poddanych 1500 przedsiębiorstw. 

Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2011-2013 dokonany na 

podstawie opinii przedsiębiorców, pozwolił ocenić siłę konkurencyjną 

MSP i czynniki decydujące o ich pozycji na rynku. Wyniki badań zostały 

zaprezentowane na wykresie 1. 

W ostatnich latach waga poszczególnych czynników, na których 

MSP budują swoją pozycję konkurencyjną na rynku, istotnie się zmieniła. 

W latach 2011-2013 głównym czynnikiem, który w opinii MSP miał 

największy wpływ na pozycję konkurencyjną była jakość oferowanych 

produktów i usług, co stanowi istotną zmianę w porównaniu z rokiem 

2007, kiedy to głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność 

podmiotów na rynku była cena oferowanych produktów. Widzimy zatem, 

że preferencje klientów w ciągu ostatnich kilku lat istotnie się zmieniły i 

aktualnie cena nie jest czynnikiem wyraźnie przemawiającym za wyborem 

oferty danego przedsiębiorstwa. Dla klientów w analizowanym okresie, 

istotne znaczenie miała jakość oferowanych produktów i usług, a dopiero 

                                                 
19

 Ibidem, s. 36 – 37. 
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na dalszym etapie - cena, czy jakość obsługi i zdolność dostosowania się 

do potrzeb klienta. Zaskakująco niewielkie znaczenie miało z kolei 

wprowadzanie na rynek innowacji, czy też wąska specjalizacja 

przedsiębiorstw i wyniki te były zbieżne z wynikami roku 2007. Czynniki 

te okazały się mało istotne w kreowaniu przewagi nad konkurentami. 

 

 

Wykres 1. Czynniki budujące pozycję konkurencyjną MSP w latach 2011 – 2013 

(udział MSP liczony w %) 

Źródło: na podstawie: M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 

2010-2012 – raport z badań, http://pkpplewiatan.pl/pkpp-

mob/opinie/aktualnosci/2013/1/przedsiebiorstwa_ obronily_sie_przed_kryzysem, 

Warszawa 2013 oraz M. Starczewska-Krzysztoszek, Czy przedsiębiorstwa obroniły się 

przed kryzysem?  

http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2010_11/Konferencja_prasowa_1_08OCT2013_MS

K.ppt. Warszawa 2013. 

 

W najbliższych latach MSP spodziewają się, że jakość 

oferowanych produktów i usług będzie w dalszym ciągu głównym 

czynnikiem decydującym o utrzymaniu przez nie pozycji konkurencyjnej. 
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Czynniki, które według przedsiębiorstw będą kluczowe w ciągu 

najbliższych 2-3 lat, zostały przedstawione na wykresie 2. Odpowiedzi 

udzielano w latach 2011-2013, tj. w okresie odczuwalnego w Polsce 

spowolnienia gospodarczego. 

 

 

Wykres 2. Czynniki, które powinny decydować o konkurencyjności MSP w latach 

2013-2016 (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników) 

Źródło: na podstawie: M. Starczewska-Krzysztoszek, Polskie MSP na drodze ku 

nowoczesności,  http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2013_12/Prezentacja_Polska.pptx. 

Warszawa 2013. 

 

Przedsiębiorcy MSP w ciągu najbliższych kilku lat planują 

utrzymanie dotychczasowej strategii dotyczącej budowania przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Jakość produktów oraz usług zdaniem 

właścicieli MSP w ciągu najbliższych lat w dalszym ciągu będzie 

decydującym czynnikiem oddziałującym na konkurencyjność sektora 

MSP. Wart podkreślenia jest także fakt, iż coraz więcej podmiotów 

zauważa, że innowacyjność w perspektywie kolejnych lat będzie w coraz 



271 
 

większym stopniu budowała ich pozycję konkurencyjną
20

. 

Duże znaczenie będą w dalszym ciągu miały: cena produktów i 

usług, jak również relacje z klientami. Pozostałe czynniki powinny z kolei 

odgrywać stosunkowo niewielką rolę w umacnianiu pozycji 

konkurencyjnej. Ważne jest jednak to, że coraz mniej podmiotów za 

podstawę swojego przyszłego sukcesu uznaje dostarczanie produktów i 

usług po najniższej cenie. Nadal wiele jednostek uważa ten czynnik za 

bardzo ważny, aczkolwiek nie jest on już dominujący, a raczej 

wspomagającym instrumentem konkurowania. 

Specjalizacja przedsiębiorstw, kompetentni pracownicy, czy też 

wizerunek podmiotów, zdaniem przedstawicieli MSP nie będą miały 

większego wpływu na kreowanie pozycji konkurencyjnej w kolejnych 

latach działalności. Taki trend jest dość niepokojący, gdyż już wkrótce 

może się okazać, iż atrakcyjna cena oraz wysoka jakość produktów, mogą 

być niewystarczające dla zdobycia wysokiej pozycji na rynku. 

Wykorzystywanie ceny jako narzędzia konkurowania często naraża 

przedsiębiorstwa na możliwość utraty części klientów w momencie, gdy 

konkurencja zaproponuje podobne warunki cenowe. Możliwość 

zaoferowania niższej niż konkurenci ceny jest w dużej mierze 

uwarunkowana zdolnością finansową podmiotu, czyli przewagi, którą 

stosunkowo łatwo można wyłącznie imitować
21

. 

 Co prawda doświadczenia pokazują, iż większość przedsiębiorstw 

obroniła się przed spowolnieniem gospodarczym m.in. dzięki 

wzmocnieniu koncentracji na jakość produktów i usług, dzięki utrzymaniu 

znaczenia jakości obsługi klienta oraz dzięki zwiększeniu zainteresowania 

                                                 
20

 M. Starczewska-Krzysztoszek,  onkurencyjność sektora MSP 2010-2012 – raport z 

badań. http://pkpplewiatan.pl/pkpp-mob/opinie/aktualnosci/2013/1/przedsiebiorstwa_ 

obronily_sie_przed_kryzysem, Warszawa 2012. 
21

 S. Ignatiuk,  onkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim, 

„Economy and Management” 2011, nr 2. 
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innowacjami produktowymi, aczkolwiek w perspektywie kolejnych lat 

działania te mogą być niewystarczające w związku ze zmiennością rynku. 

Mimo wszystko, wydaje się, że duża część przedsiębiorców dość 

świadomie podchodzi do procesów budowy ich konkurencyjności na 

rynku i realizuje w praktyce teorię specyfiki konkurencyjności MSP
22

. 

Przedsiębiorstwa sprawnie wykorzystują dostępne możliwości, przez co 

stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Szczególnie istotną i wartą 

podkreślenia cechą tych podmiotów jest szybkość uczenia się oraz 

wyciągania wniosków, jak również szybkość odpowiadania na zmiany 

pochodzące z otoczenia rynkowego. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się do budowania 

trwałych podstaw wzrostu gospodarczego. To w nich bowiem powstaje 

najwięcej miejsc prac i to one najszybciej dostosowują się do zmian 

rynkowych i oczekiwań klientów. To dzięki nim duże przedsiębiorstwa 

mogą optymalizować swoje koszty korzystając z outsourcingu. To w MSP 

kształtują się postawy, które zachęcają do przedsiębiorczej aktywności. W 

związku z tym w najbliższych latach, w celu podnoszenia 

konkurencyjności tych podmiotów na rynku polskim i ich pozytywnego 

oddziaływania na rynek, należy reformować otoczenie gospodarcze, tak 

aby sprzyjało rozwojowi przedsiębiorstw i postaw przedsiębiorczych w 

Polsce. 

 

Podsumowanie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w Polsce 

odgrywają szczególną rolę w gospodarce ze względu na ich udział w 

kształtowaniu PKB, ale również ze względu na kwestie zatrudnienia. 

Właściwe funkcjonowanie sektora MSP wpływa na przyspieszenie 

                                                 
22

 A. Adamik,  onkurencyjność…, op. cit., s. 30. 
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wzrostu gospodarczego oraz umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Z 

kolei lokalny charakter MSP sprawia, iż widoczna jest ścisła zależność 

między ich rozwojem a rozwojem regionalnym. Przedsiębiorstwa te 

funkcjonują bowiem na lokalnych rynkach i wykorzystują przede 

wszystkim miejscowe zasoby. Dzięki temu MSP przyczyniają się do 

poprawy warunków życia społeczności lokalnych. Generalnie, w dość 

dużym stopniu, przyczyniają się do poprawy ekonomiki regionu
23

. 

Dotychczas podstawowym problemem MSP było budowanie 

przewagi konkurencyjnej przy użyciu niskich cen. Aktualnie 

obserwowana jest wyraźna tendencja do przesuwania się rynku w stronę 

wysokiej jakości produktów i usług, jednakże niska cena w dalszym ciągu 

odgrywa na nim istotną rolę. Jednocześnie, MSP dysponują niewielkim 

kapitałem i w związku z tym nie mają dużych możliwości w stawaniu się 

jeszcze bardziej konkurencyjnymi, szczególnie w dobie globalizacji. 

Konkurencja zagraniczna dysponuje często dużo większym kapitałem, a 

przez to nowocześniejszą aparaturą oraz dostępem do nowych rozwiązań, 

w związku z tym stanowi poważne zagrożenie dla MSP. 

Aby stale podnosić konkurencyjność oraz przewagę 

poszczególnych MSP, potrzebne jest wzmocnienie wiedzy 

przedsiębiorców oraz ich świadomości rynkowej w zakresie narzędzi oraz 

strategii, które przyczynią się do skutecznego budowania pozycji 

konkurencyjnej. Jest to bardzo ważne, gdyż rozwój kompetencji 

przedsiębiorców w długim okresie czasu przynosi MSP więcej korzyści 

konkurencyjnych niż kreowanie bardziej sprzyjającego otoczenia, czy też 

                                                 
23

 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, M. Strużycki (red.), 

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 256. 
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dostarczanie im większej ilości zasobów
24
. Świadome i właściwe 

ukierunkowanie działań konkurencyjnych to aktualnie w wielu 

przypadkach klucz do sukcesu MSP. 
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Streszczenie: Opracowanie podejmuje zagadnienia związane z 

konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Konkurencyjność 

jest z kolei istotnym czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój 

przedsiębiorczości w państwie. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano 

sytuację MSP funkcjonujących w Polsce. Następnie, przedstawiono teoretyczne 

aspekty osiągania przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowane zostały czynniki 

wpływające na wzmocnienie, ale również na osłabienie przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw na rynku. Trzecia cześć pracy prezentuje wyniki badań 

przeprowadzonych wśród MSP. Badania dotyczyły czynników dotychczas 

budujących przewagę konkurencyjną MSP oraz spodziewanych kierunków 

zmian w perspektywie najbliższych lat. Wyniki badań wskazują, że tendencje na 

rynku polskim ulegają dużym zmianom w stosunku do lat poprzednich. 

Czynniki, które stanowiły o konkurencyjności jeszcze kilka lat temu, obecnie 

mają wyraźnie mniejsze znaczenie. 

 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, MSP, przewaga konkurencyjna. 

 

 

 

THE COMPETITIVENESS OF POLISH SME SECTOR – TRENDS IN 

CHANGES 

 

Summary: This paper attempts to identify issues related to the competitiveness 

of small and medium enterprises (SME). Competitiveness is an important factor 

influencing the dynamic development of  entrepreneurship in the country. In the 

first part of the article, the situation of SMEs operating in Poland is 

characterized. Secondly, the theoretical aspects of achieving competitive 
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advantage are presented. The third part of the paper presents the results of 

research conducted among SMEs. The study focused on the factors which 

previously built the competitive advantage of SMEs and on the expected 

directions of change in the next few years.  

The results indicate that the trends on the Polish market are changing 

significantly comparing to previous years. The factors that determined the 

competitiveness a few years ago, now are clearly less important. 

 

Keywords: competitiveness, SMEs, competitive advantage. 
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Mateusz Ciepłucha 

 

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE JAKO 

PODMIOTY WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

W POLSCE 
 

Wprowadzenie 

 Ekonomia postrzegana jest, nie bezpodstawnie zresztą, jako nauka, 

w której stałe są tylko zmiany, przestrzeń życia, w której niezwykle trudne 

staje się przewidywanie przyszłych trendów. Istotne jest, aby zadać sobie 

pytanie dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Dlaczego tak wielu z 

absolwentów uczelni wyższych w naszym kraju  ma niewiarygodnie duże 

kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie? 

Czy zawsze musimy dopasowywać się w pełni do otaczającej nas 

rzeczywistości? Może przy odrobinie kreatywności, a także włożonemu 

wysiłkowi bylibyśmy w stanie tę rzeczywistość samemu kształtować, 

zgodnie z naszymi preferencjami. Z gospodarczego punktu widzenia, 

postawę taką nazywa się przedsiębiorczością, a przedstawiciele tegoż 

nurtu to przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Osoby rozpoczynające swoją własną działalność gospodarczą, a także 

małe działające już od pewnego czasu firmy są bardzo ważnym ogniwem 

każdej gospodarki narodowej, także i polskiej. Powyższą tezę w trafny 

sposób ukazują wyniki badań wykonanych przez PARP
1
. Celem 

poniższego opracowania jest przedstawienie pewnej grupy instytucji, które 

swoją działalność prowadzą po to, aby wspierać przedsiębiorczość w 

naszym kraju, dzięki czemu mają realny wpływ na gospodarkę,  poziom 

                                                 
1
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – podmiot ten jest agencją o 

charakterze rządowym,  nad której działaniami kontrolę pełni Minister zajmujący się 

kwestiami gospodarczymi. Zajmuje się ona głównie wspieraniem małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP), a co za tym idzie stymuluje rozwój regionalny, wzrost eksportu. 
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jej innowacyjności, a także poziom ogólnego rozwoju gospodarczego. 

Wiele osób indywidualnych posiada potencjał do tego, aby przebić się na 

rynku, posiadają niezbędne umiejętności, pomysł na działalność, są 

zdeterminowani. Brakuje im jednak nader często kapitału finansowego, 

niezwykle ważnego czynnika wytwórczego. Fundusze pożyczkowe, jak i 

fundusze poręczeniowe są w stanie w efektywny sposób wspomóc ich w 

zakresie kapitału finansowego. W tejże pracy autor postara się przedstawić 

wpływ tych podmiotów na sektor MSP, a także sytuację samych funduszy, 

ich przyszłe możliwości rozwoju. Tym bardziej w nowej perspektywie 

finansowej UE 2014-2020, w której planowane jest zdecydowanie szersze 

wykorzystanie wsparcia o charakterze zwrotnym w kierunku sektora MSP, 

fundusze pożyczkowe i poręczeniowe powinny być obiektem 

intensywniejszego zainteresowania, tak praktyków, przedsiębiorców, jak i 

teoretyków. Zajmując się bowiem problemami związanymi z barierami 

finansowymi, zjawiskiem luki kapitałowej, należy szukać efektywnych 

rozwiązań naprawczych, a takim też mechanizmem z całą pewnością 

mogą być fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.  

 

 Sektor MSP, czyli szansa na rozwój? 

 Należy nadmienić, iż w całości polskiej gospodarki (oszacowanej 

wielkością wskaźnika PKB
2
) sektor MSP generuje prawie co drugą 

złotówkę wytwarzaną w danym roku w gospodarce narodowej RP 

                                                 
2
Wskaźnik PKB (tj. Produkt Krajowy Brutto) to ciągle najpopularniejszy punkt 

odniesienia wykorzystywany w analizie porównawczej poszczególnych krajów w skali 

makro, jak i poszczególnych regionów, sektorów w skali mezo-. Jest on jednak 

wskaźnikiem nieco przestarzałym, a także co najistotniejsze posiadający nieco wadliwą 

konstrukcję. Zauważalne są trendy zmierzające do zastąpienia go innym wskaźnikiem, 

wymienia się tu m.in. wskaźnik  HDI (Human Development Index). 
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(wielkość ta oscyluje wokół 47,3% udziału w  PKB naszego kraju
3
). W 

syntetyczny sposób istotność sektora MSP przedstawią dane zawarte w 

tabeli 1. 

 

Tabela1.  Sektor MSP w Polsce i UE-27 – podstawowe dane 

Region Polska UE-27
4
 

Kategoria Liczba/Wartoś

ć
5
 

Udział % Udział % 

Liczba 

przedsiębiorstw 

1.477.671 99,80% 99,80% 

Liczba 

pracowników 

5.908.283 68,20% 66,50% 

Wartość dodana
6
 87 50,50% 57,60% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Enterprise and Industry POLAND SBA Fact 

Sheet 2013, European Commission, Brussels 2013,  s. 2. 
 

 Jak wynika z powyższych danych sektor MSP jest 

niekwestionowanym pionierem jeśli chodzi o liczebność podmiotów 

gospodarczych, zatrudnia także znaczną część pracowników (udział w 

zatrudnieniu ogółem jest także wyższy niż unijna średnia). Pomimo tak 

dużego udziału w poprzednich kategoriach, analizując udział w wartości 

dodanej w odniesieniu do gospodarki jako całości (z 

makroekonomicznego punktu widzenia) jest zdecydowanie niższa, niż 

średnia wyciągnięta z danych pochodzących ze wszystkich 27 krajów UE 

(50,5% w Polsce, a 57,6% w UE-27). Zjawisko to, może świadczyć o tym, 

                                                 
3
Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, A. 

Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa 2013. 
4
Dane te dotyczą średniej wielkości wskaźników występujących we wszystkich 27 

krajach Unii Europejskiej. 
5
Wartości pieniężne podawane są w mld zł. 

6
Wartość dodana (value added) – w tym wypadku chodzi o bezpośredni wkład sektora 

MSP w wielkość produkcji w naszym kraju. Jest to bowiem przyrost wartości produkcji 

osiągnięty poprzez procesy produkcyjne, bądź też poprzez świadczenie usług 

inicjowanych przez podmioty z sektora MSP. 
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że sektor MSP w Polsce nie wykorzystuje do końca swojego potencjału. 

Za jeden z czynników mających wpływ na taki stan rzeczy, należy z całą 

pewnością uznać ciągle zbyt małą dostępność do zróżnicowanych źródeł 

finansowania. Specjaliści zajmujący się danym sektorem stwierdzają, iż: 

„zwłaszcza nowe przedsiębiorstwa odczuwają skutki problematycznego 

dostępu do finansowania za pomocą oficjalnych kanałów, którymi są 

pożyczki bankowe, kapitał podwyższonego ryzyka lub kapitał 

niepubliczny, i poszukują źródeł alternatywnych”
7
. Dzieje się tak głównie 

ze względu na słaby stopień rozwinięcia w naszym kraju finansowania za 

pomocą kapitału podwyższonego ryzyka (fundusze typu private equity, 

venture capital, business angels)
8
, a także swoistej dyskryminacji i 

ignorancji ze strony sektora bankowego.  

 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Ministerstwo 

Gospodarki na przestrzeni ostatnich lat spada znaczenie finansowania 

własnego w przedsiębiorstwach, zjawisko to nie jest jednak jednoznacznie 

skorelowane ze wzrostem udziału kredytów bankowych w ogólnej puli 

źródeł finansowania. Udział kredytów bankowych nie maleje, ale także 

nie zyskuje na znaczeniu. W ostatnim okresie zauważalna jest raczej 

tendencja wzrostowa odnośnie częstotliwości wykorzystywania 

pozabankowych form finansowania działalności gospodarczej (z 14,4% 

                                                 
7
Enterprise and Industry POLAND SBA Fact Sheet 2013, European Commission, 

Brussels 2013,  s. 3. 
8
Podmioty takie w literaturze określane są często kapitałem podwyższonego ryzyka. 

Opierają one bowiem swoją działalność na finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych o 

relatywnie wysokim ryzyku operacyjnym, ale posiadających też potencjał to bardzo 

wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Taki sposób finansowania jest niezwykle popularny 

w USA, za przykład może tu posłużyć tzw. Dolina Krzemowa w której ramach 

funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów z sektora nowych technologii 

teleinformatycznych, biotechnologii, zajmujących się zagadnieniami związanymi z 

odnawialnymi źródłami energii. 
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pod  koniec 2011 r. do 17,8% w III kwartale i 17,6% w IV kwartale 2012 

r.)
9
. 

 Small business, uznawany jest jako motor napędowy gospodarki, 

jak widać z powyższych szacunków, kondycja tego sektora ma niebywale 

duży wpływ na ogólną sytuację gospodarki narodowej. Dlatego też tak 

istotne z punktu widzenia nas wszystkich jest to, aby podmioty te mogły 

swobodnie poruszać się w rzeczywistości gospodarczej, posiadając 

wystarczająco szerokie ramy administracyjne (np. preferencyjny i 

przejrzysty system podatkowy). Kryzys to pojęcie ciągłe, pesymistycznie 

rzecz ujmując. Możemy uznać, iż wszystko jest w ciągłym kryzysie, 

ponieważ kolejne problemy i bariery istnieją nadal, a obok nich tworzą się 

niezmiennie coraz to nowsze. 

 W niniejszym opracowaniu, autor chciałby skupić się na problemie 

zbyt małej dostępności kapitału, niezbędnego do prowadzenia działalności 

gospodarczej przez sektor MSP
10

 oraz wskazać dwa rodzaje podmiotów, 

których funkcjonowanie na rynku finansowym niewątpliwie wspomaga 

rozwój tego sektora. 

 W gospodarkach wolnorynkowych (tym bardziej posiadających 

system bankowy niemiecko-japoński
11
) głównym instrumentem 

finansowania jest kredyt bankowy. Jest to jednak bardzo trudno dostępny 

                                                 
9
Raport „Przedsiębiorczość w Polsce”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, s. 75. 

10
Sektor małych i  średnich przedsiębiorstw (w skrócie:  MSP) jest to umowna 

klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na posiadane przez nie cechy ilościowe (ilość 

zatrudnionych pracowników, wysokość rocznego obrotu, a także wielkość sumy 

bilansowej). Do tej kategorii statystycznej zalicza się mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają poniżej 250 pracowników, a ich obrót nie przekracza 

50mln zł). 
11

System finansowy (bankowy), także nazywany systemem kontynentalnym, reńskim, 

odznaczający się znacznym udziałem banków uniwersalnych w otoczeniu finansowym, 

inaczej niż w systemie anglosaskim (angloamerykańskim), gdzie najistotniejszym 

źródłem finansowania jest rynek kapitałowy, a w procesie finansowania życia 

gospodarczego dominują działania banków inwestycyjnych, które odpowiadają m.in za 

obsługę giełdową przedsiębiorstw. 
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sposób pozyskania kapitału, patrząc z punktu widzenia małego biznesu. 

Istnieje kilka przesłanek potwierdzających tę tezę, m. in.
12

: 

 niedostateczna, lub też całkowity brak historii kredytowej; 

 duże ryzyko związane z prowadzoną działalnością, brak istotnych 

przewag konkurencyjnych, wysoki poziom konkurencji na rynku 

(który zmniejsza stabilność działalności, a tym samym zwiększa 

ryzyko niepowodzenia); 

 brak wysokiej wiarygodności wśród kooperantów, co przekłada się 

na możliwość utraty płynności w przyszłej perspektywie czasowej. 

 Niezwykle skutecznie, oraz trafnie powyższe zjawisko, swoistej 

„dyskryminacji” MSP w procesie kredytowym, a także konsekwencje 

jakie ze sobą niesie dla całej gospodarki ukazuje cytat: „Na gruncie 

anglosaskiej myśli ekonomicznej J.K. Galbraith
13

 już w latach 

pięćdziesiątych wysunął tezę, że małe i średnie przedsiębiorstwo napotyka 

zasadnicze trudności w dostępie do kredytu bankowego, co pociąga za 

sobą istotne konsekwencje makroekonomiczne, między innymi spadek 

konkurencyjności gospodarki narodowej wskutek wzrostu koncentracji 

ekonomicznej i stopnia jej monopolizacji.”
14

 

 W związku z luką kapitałową, której istnienie w sektorze MSP jest 

bardzo niekorzystne z punktu widzenia jego szans rozwojowych, 

                                                 
12
Są to tyko niektóre determinanty, które są swoistą barierą w uzyskaniu kredytu 

bankowego przez MSP, są one bowiem zależne w dużej mierze od specyfiki danego 

przedsięwzięcia, a także od samych banków, oraz ich nastawienia do ryzyka 

operacyjnego (tj. poziomu akceptowalnego ryzyka w procesie uzyskiwania dochodów z 

podstawowej działalności kredytowej). 
13
J.K. Galbraith (ur. 15 października 1908 r. - zm. 26 kwietnia 2006 r.). Szanowany 

ekonomista o pochodzeniu amerykańsko-kanadyjskim, zagorzały zwolennik nurtu 

keynesowskiego, a także interwencjonizmu gospodarczego. Profesor prestiżowego 

Uniwersytety Harvarda, wieloletni doradca ekonomiczny 4 prezydentów USA (F. 

Roosevelta, J. Kennedy'ego, L. Johnsona oraz B. Clintona). 
14
T. Łuczka,  apitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Poznań 2001, s. 83. 
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powołane zostały do życia instytucje finansowe takie jak fundusze 

pożyczkowe, a także fundusze poręczeniowe (poręczeń kredytowych).  

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości określa takie 

podmioty jako jednostki działające w celu kreowania  alternatywnych 

możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału finansowego przez sektor 

MSP. Środki takie są niezbędne do ich rozwoju, utrzymania 

konkurencyjności na rynku, a tym samym stymulowania rozwoju 

regionów geograficznych, w których prowadzą działalność.
15

 

 Są one podmiotami o charakterze rynkowym (choć w przypadku 

funduszy poręczeń kredytowych jest to działalność non-profit), 

współpracującymi ściśle z agendami rządowymi, działania takie 

podejmowane są w celu wspierania szeroko pojętej przedsiębiorczości. 

Należy nadmienić tu o współpracy z BGK
16

 w ramach wdrażania na 

terenie RP Inicjatywy JEREMIE.  

 Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-

Medium Enterpires) została podjęta na szczeblu międzynarodowym i 

ostatecznie zaadaptowana w Polsce dzięki współpracy Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego (EBI) z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym 

(EFI). Korzystając z powyższego narzędzia, kraje należące do wspólnoty 

Europejskiej posiadają obecnie możliwość wykorzystania pewnej, jasno 

określonej puli środków pochodzących z powierzonych im funduszy 

strukturalnych do utworzenia w swoim kraju swoistego mechanizmu 

finansowania MSP, przy użyciu  instrumentów pozadotacyjnego, 

rewolwingowego finansowania zwrotnego. Wyróżnia się tutaj w głównej 

                                                 
15

www.parp.gov.pl (30.03.2014). 
16

www.bgk.com.pl (04.04.2014). 
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mierze finansowanie przy udziale pożyczek, poręczeń, a także venture 

capital
17

. 

 

Fundusze pożyczkowe 

 Chcąc zdefiniować fundusze pożyczkowe, należy na początku 

wskazać ich miejsce w sektorze finansowym, a także uwypuklić ich 

specyficzny charakter. Fundusze pożyczkowe są instytucjami 

finansowymi, o charakterze niebankowym (parabankowym), nie należy 

ich jednak utożsamiać z podobnymi jedynie z nazwy typowymi 

instytucjami parabankowymi, które z reguły posiadają nie najlepszą 

reputację. Fundusze takie specjalizują się w zapewnianiu dostępu do 

zewnętrznych źródeł finansowania skierowanym do podmiotów, które ze 

względu na zbyt wygórowane wymagania banków w procesie udzielenia 

kredytu nie były w stanie otrzymać niezbędnych im środków w 

„tradycyjny” sposób. Asortyment ofertowy takich podmiotów jest 

skierowany w głównej mierze do mikro i małych przedsiębiorstw. 

Instytucje takie starają się wypełnić lukę kapitałową w tym sektorze 

środkami użyczanymi na zasadzie pożyczki zwrotnej, oprocentowanej 

najczęściej na preferencyjnych warunkach. Działalność polegająca na 

udostępnieniu odpowiedniej wielkości kapitału, nie jest jednak jedyną 

aktywnością funduszy pożyczkowych. Zajmują się one także doradzaniem 

w zakresie finansów, doboru i dywersyfikacji źródeł finansowania, 

organizacją szkoleń mających na celu rozpowszechnienie wiedzy w 

powyższych aspektach działalności przedsiębiorstwa
18

. 

                                                 
17
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska, P.  

Pluskota, Ekonomiczne problemy usług nr 51, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 588, Szczecin 2010, s. 171-173. 
18

B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi po yczkowe dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 64-66. 
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 Fundusze pożyczkowe mogą być więc traktowane jako swoiste 

dopełnienie  banków w zakresie finansowania przedsiębiorstw 

(niejednokrotnie mówi się o komplementarności obu tych „sektorów”). 

Zapewniają one bowiem dostęp do lokalnych usług finansowych i 

parafinansowych, których mali przedsiębiorcy nie są w stanie otrzymać od 

podmiotów z sektora bankowego. Pełnią one także funkcję łącznika z 

bankami poprzez tworzenie pozytywnej historii kredytowej danego 

podmiotu, dzięki czemu bardziej realne stanie się w przyszłości 

osiągnięcie finansowania w postaci kredytu bankowego. Jak widać 

poprzez swoją aktywność fundusze wspierają przedsiębiorców poprzez 

oferowanie alternatywnego źródła finansowania, ale także w dłuższym 

okresie są one w stanie wpływać na sytuację sektora bankowego
19

.  

 W Polsce fundusze pożyczkowe mogą działać w oparciu o 

różnorodne formy organizacyjno-prawne. W literaturze można się jednak 

spotkać ze stwierdzeniem, iż najczęściej spotykaną formą, jak i strukturą 

organizacyjną jest prowadzenie działalności w formie spółki prawa 

cywilnego, a także jako stowarzyszenia i fundacji
20

. 

 Chcąc w sposób syntetyczny, a także właściwy ocenić kondycję 

funduszy pożyczkowych należy oprzeć się na twardych danych 

liczbowych charakteryzujących takie podmioty. Tabela 2 przedstawia 

strukturę udzielanych pożyczek, z podziałem na wartość posiadanych 

przez fundusze kapitałów własnych, a także zróżnicowanie beneficjentów 

wsparcia udzielanego przez interesujące nas jednostki. 

Jak wynika z poniższych danych, fundusze pożyczkowe skupiają 

się w doskonałej mierze na wspieraniu sektora MSP, poświęcając na ten 

cel zdecydowaną większość posiadanych kapitałów. Podmioty posiadające 

                                                 
19

Ibidem, s. 126-127. 
20

H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania, Wydawnictwo Wolters 

Kulwer business, Kraków 2007, s. 120-122. 
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najwięcej kapitału wspierają także w dosyć znaczącej wielkości (10,2% 

kapitału) instytucje publiczne. W przyszłej perspektywie 2014-2020 nieco 

więcej funduszy może by przekazywanych instytucją społecznym
21

. 

 

Tabela 2. Struktura udzielanych pożyczek według wartości posiadanych kapitałów i 

typu pożyczkobiorcy 

Wyszczególnienie 

(dane w mln zł) 

Fundusze pożyczkowe według wartości posiadanych kapitałów 

Do 3 mln  3-10 mln 10-20 mln 20-40 mln Pow. 40 mln 

MSP 

Mikro 93,20% 88,00% 75,10% 84,10% 65,90% 

Małe 6,00% 9,40% 20,50% 14,10% 18,80% 

Średnie 0,80% 1,50% 3,10% 1,70% 5,00% 

Instytucje 

społeczne 

0,00% 0,00% 1,00% 0,10% 0,10% 

Instytucje 

publiczne 

0,00% 1,10% 0,30% 0,00% 10,20% 

Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Rynek funduszy po yczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2012, Polski 

Związek Funduszy Pożyczkowych, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 20013, 

s. 28. 

 

 Na przestrzeni lat 2005-2012 nastąpił rozwój funduszy 

pożyczkowych w Polsce. Rośnie udział wykorzystania instrumentów 

proponowanych przez takie podmioty w ogólnej puli źródeł finansowania 

działalności w sektorze MSP
22
. Analiza rozwoju sektora tychże funduszy 

                                                 
21
Inżynieria finansowa przeprowadzana pod patronatem BGK ma bowiem objąć swym 

wsparciem podmioty ekonomii społecznej. Obecnie także istnieje program : wsparcie 

inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej, przeprowadzany w Polsce przez 

BGK, a także TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych). Jednak jest to 

pilotażowy program, mający na celu w głównej mierze ewaluacje sytuacji pod przyszły 

okres programowania. 
22
Zgodnie z raportem „Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 

31.12.2012”  ok. 28% badanych wskazała na środki z funduszów pożyczkowych jako 

ważne źródło finansowania działalności, jest to drugie co do ważności źródło (zaraz po 

przychodach własnych, które osiągnęły  38,04%). W podanych badaniu widać znaczącą 

dysproporcję pomiędzy sektorem bankowym (wynik 8,7%) a udziałem funduszy 

pożyczkowych. 
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nie powinna się jednak opierać jedynie na danych ilościowym. W takim 

wypadku poniższe dane wskazywałyby na znaczący spadek liczby 

udzielanych pożyczek i jej ogólnej wartości. Są to jednak wnioski 

powierzchowne, bowiem fundusze są w stanie udzielać coraz to dłuższych 

terminów spłaty zadłużenia, co powoduje zmniejszenie ilości udzielanych 

pożyczek, jednakże zwiększa się także średnia wielkość przeciętnej 

pożyczki udzielanej przez te fundusze (patrz tabela 3). 

 

Tabela 3.  Średnie wielkości odnośnie udzielonych pożyczek 

Wyszczególnienie 2005 r. 2012 r. 

Średnia liczba pożyczek 

udzielona przez jeden 

fundusz  

1600 130 

Średnia wartość pożyczki 

udzielonej przez jeden 

fundusz 

14 400,00 zł 77 860,00 zł 

Średnia wartość 

udzielonego wsparcia 

23 040 000,00 zł 10 121 800,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  Rynek funduszy po yczkowych w Polsce…, op. cit., s. 

29-31. 

  

Fundusze poręczeniowe 

 W Polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej fundusze 

poręczeniowe zaczęły się pojawiać wraz z przeorientowaniem się naszej 

gospodarki z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową. 

Geneza tego typu podmiotów opiera się na tym, iż zaczęły wtedy 

funkcjonować różnego rodzaju programy pomocowe, mające na celu 

wsparcie polskiej przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego. Przykładem 

takiej idei jest program PHARE
23

. Barbara Bartkowiak
24

 w jednym ze 

                                                 
23

PHARE (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) – 

jest programem wypracowanym na szczeblu europejskim, którym obejmowano kolejne 

kraje w okresie transformacji gospodarczej, aspirujące do akcesji do Unii Europejskiej. 
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swoich licznych opracowań wskazuje także na dużą zasługę Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości w procesie wdrażania rynku Funduszy 

Pożyczkowych. Instytucja ta jest bowiem współtwórcą (wraz z Bankiem 

Zachodnim WBK S.A) jednego z najistotniejszych podmiotów tego typu 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych SA. PFP jest także 

akcjonariuszem regionalnego funduszu poręczeniowego działającego na 

terenie województwa zachodniopomorskiego  - Zachodniopomorskiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o.
25

. 

 Fundusze takie klasyfikowane są jako podmioty finansujące 

przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka, zapewniają podaż 

alternatywnych w stosunku np. do kredytu bankowego źródeł finansowa 

działalności gospodarczej. Większość z nich działa jak instytucje z sektora 

społecznego, opierając się o zasadę non-profit. Poprzez non-profit rozumie 

się tutaj nie zupełny brak opłat przy udzielaniu wsparcia, a jedynie 

ograniczenie ich do koniecznego minimum. Zwykle uzyskują one 

dochody z udzielonych poręczeń na poziomie 1-3% wartości poręczenia, 

co pozwala na uregulowanie kosztów działalności takiego podmiotu. 

Poręczenie w praktyce oznacza zobowiązanie się funduszu 

poręczeniowego do ewentualnej spłaty zadłużenia za osobę, bądź też 

podmiot uzyskujący poręczenie do tego, iż w wypadku braku możliwości 

spłaty przez pierwotnego dłużnika ureguluje on zobowiązanie
26

. 

                                                                                                                         
24

B. Bartkowiak – Obecnie prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Od 1997 r. 

współtworzyła oraz wdrażała rozwiązania mające na celu wsparcie sektora MSP w 

Polsce, ze szczególnych uwzględnieniem działalności funduszów pożyczkowych, 

poręczeniowych. Autorka wielu publikacji z zakresu finansowania działalności 

gospodarczej małych przedsiębiorstw. 
25

B. Bartkowiak, Pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw – na przykładzie projektów Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, rynki 

finansowe, ubezpieczenia nr 37, Szczecin 2011, s. 370-371. 
26

S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku 

finansowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s.76-77. 
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 Fundusze poręczeniowe opierają więc swoją działalność, na 

przejmowaniu części ryzyka, wynikającego z zaciągniętego zobowiązania. 

Dzięki temu ryzyko ulega rozproszeniu, dywersyfikacji co z kolei 

prowadzi do zwiększenia atrakcyjności takiej inwestycji ze strony 

kapitałodawcy (np. instytucji bankowej). Wpływają więc one jednocześnie 

na rozwój sektora przedsiębiorstw, a także sektora bankowego. W celu  

dokonania obiektywnej analizy sektora funduszy poręczeniowych, należy 

przyjrzeć się wymiernym wynikom, które osiągają w ostatnich latach za 

pomocą swojej działalności poręczeniowej. Dynamikę zmian poziomu 

aktywności na rynku ukazuje rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Dynamika zmian aktywności funduszy poręczeniowych (liczba 

udzielanych poręczeń 2010-2012) 

Źródło: Raport nt. funduszy poręczeniowych na dzień 31.12.2012, Krajowe 

Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2013, s. 12. 

 

 Z powyższego rysunku można by wysnuć nie do końca prawdziwy 

wniosek, iż fundusze poręczeniowe na przełomie lat 2011-2012 przestały 

się rozwijać, a nawet dokonał się regres ich sytuacji. Nic bardziej 

mylnego, liczba poręczeń co prawda spadła, w odniesieniu do roku 2010, 

jednakże od 2010 roku wzrosła znacząco wartość pojedynczego 
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poręczenia
27
. Wcześniejsze okresy charakteryzują się znaczną dynamiką 

rozwoju, głównie zauważalny jest tu znaczący trend wzrostowy na 

przełomie lat 2005-2006 (patrz tabela 4.)  

  

Tabela 4. Zmiany średniej wartości udzielanych poręczeń przez fundusze w latach 

2004– 2012 

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Średnia 

wartość 

poręczenia 

58760 67913 89625 112071 131047 119521 117769 158343 209587 

Wzrost % 

r/r 
100% 116% 132% 125% 117% 91% 99% 134% 132% 

Źródło: Raport nt. funduszy doręczeniowych…, op. cit., s. 13. 
 

 Jak wynika z powyższych danych zawartych w tabeli 4, pomijając 

lata 2008, 2009 (początki kryzysu finansowego) średnia wartość 

poręczenia rosła z roku na rok. Dużą dynamikę wzrostu widać w roku 

2011 oraz 2012, gdzie średnia wartość poręczenia rośnie r/r kolejno o 34% 

i 32%. Biorąc pod uwagę skumulowany wzrost średniej wartości 

poręczenia na przestrzeni lat 2004-2012, wartość ta wzrosła o ok. 257%. 

Pokazuje to głęboką przemianę instrumentu poręczenia na przestrzeni 

ostatniej dekady. 

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło także znaczne 

dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, co jest jednym z głównych 

powodów rozwoju funduszy, który opisany został także we wcześniejszej 

części opracowania. W województwie zachodniopomorskim w okresie 

2004-2012 kapitały funduszy wzrosły o ok. 460% (co daje wynik średnio 

50% wzrostu r/r). Są to co prawda dosyć pozytywne trendy w naszym 

województwie odnośnie wzrostu kapitałów, którymi dysponują fundusze 

                                                 
27
Zjawisko to zostanie opisane zgodnie  z wynikami powyższych badań w dalszej części 

opracowania. 
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poręczeniowe. Jednakże spoglądając na sytuację ogólną, na przekroju 

kraju jako całości wzrost ten wyniósł 550% w okresie 2004-2012 (tj. ok 

61% wzrostu kapitałów rok do roku). 

 

Tabela 5.  Zmiany kapitałów funduszy poręczeniowych w województwie 

zachodniopomorskim oraz rynku funduszy poręczeniowych w Polsce 

Wyszcze

gólnienie 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zachodn

iopomor

skie
28

 

23569 26196 

 

 

82472 

 

 

10466

2 

11206

8 

11263

8 

11431

3 
114320 131864 

SUMA
29

 

170 

579  

 

190 

014  
 

435 

362  
 

581 

167  
 

603 

320  
 

701 

113  
 

992 

174  
 

1 035 

385  
 

1 104 

674  
 

Źródło: Raport nt. funduszy doręczeniowych…, op. cit., s. 23. 

 

Podsumowanie 

 Obecnie niezwykle dużo dyskutuje się o szansach polskiego kraju 

na dokonanie kolejnych skoków jakościowych odnośnie sytuacji 

gospodarczej, a także społecznej obywateli RP. Niezwykle popularna staje 

się enigmatyczna kategoria innowacji. Uważa się, iż jest to niebywała, a 

także jedyna szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej naszego kraju, 

kraju, który z biegiem czasu będzie musiał zacząć tracić przewagi 

konkurencyjne na gruncie niskiego kosztu pracy. Zjawisko takie jest 

nieuniknione, dlatego trzeba byłoby się zastanowić, jak pobudzić rozwój 

innowacyjności. W celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań 

przedsiębiorcy (ważnym graczem jest sektor MSP) potrzebują w dużym 

skrócie dwóch podstawowych faktorów. Pierwszym z nich jest swoisty 

pomysł, rozwiązanie, które zrewolucjonizuje pewną dziedzinę, w której 

                                                 
28
Dane w tys. zł 

29
Wyposażenie kapitałowe wszystkich funduszy poręczeniowych działających na terenie 

RP (dane w tys. zł). 
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się specjalizują. Drugim jest zdecydowanie deficytowy kapitał finansowy. 

W Polsce istnieje jeszcze wysoki poziom awersji do ryzyka, strach przed 

porażką, a także złe postrzeganie kogoś komu coś się nie udało, choć dalej 

próbuje. Nie ponosząc ryzyka, nie będziemy w stanie osiągnąć przewagi 

konkurencyjnej. Nie bezpodstawnie uważa się, iż bez ryzyka, nie ma 

możliwości osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu. Fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe mogą być bardzo ważnym graczem w grze, w której walka 

toczy się o dobrobyt społeczno-gospodarczy. Pozwalają one bowiem 

minimalizować kategorię ryzyka procesu finansowania działalności 

gospodarczej, są one w stanie urzeczywistnić pomysły, które bez takiego 

wsparcia nigdy nie ujrzały by „komercyjnego” światła dziennego. 

Jednakże takie podmioty nie mogą być w tej walce odosobnione, 

potrzebne jest wsparcie agend rządowych, środków unijnych (np. poprzez 

zwrotne środki z Inicjatywy JEREMIE, czy też ogólnie rzecz ujmując 

środki na innowacje), zintensyfikowanie działań o charakterze private 

equity (venture capital, business angels) także mogło by w bardzo 

pozytywny sposób wpłynąć na sektor MSP, poziom jego innowacyjności, 

a tym samym pozwoli na rozwój gospodarczy całego kraju. 
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Streszczenie: W pracy omówiono w sposób syntetyczny sektor MSP 

podkreślając jego istotność ze względu gospodarki narodowej. Ponadto 

omówiony został problem dostępności do zewnętrznego finansowania przez 

podmioty z tego sektora. Przedstawione zostały w skrócie rodzaje ryzyka, które 

powodują występowanie tzw. luki kapitałowej. W dalszej części artykułu 

przedstawione zostały dwa rodzaje podmiotów, które w sposób znaczący 

wpływają na niwelowanie negatywnego zjawiska luki kapitałowej.  

 

Słowa kluczowe: Sektor MSP, Fundusze pożyczkowe, Fundusze poręczeniowe, 

kapitał 

 

LOAND AND GUARANTEE FUNDS AS A ENTITLES WCHICH 

SUPPORT ENTERPENEURSHIP IN POLAND 

 

Summary: The paper presents in a synthetic way the SME sector, its 

significance due to the national economy. Another aspect described in the paper 

is the problem of access to external financing by entities from this sector. In the 

following, the article is presented risks that are associated with so-called equity 

gap. The main part of the study is based on identifying and presenting two types 

of entities, which are actors have a significant impact on eliminating the negative 

phenomena of capital gap in the SME sector.  
 

Keywords: The SME sector, Loan funds, Guarantee funds, capital 
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Tomasz Balcerak 

 

ZNACZENIE ANIOŁÓW BIZNESU DLA WZROSTU 

INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE MŚP 

 

Wprowadzenie 

Chcąc dokładnie przyjrzeć się instytucji aniołów biznesu, a także 

poznać jak istotną rolę odgrywają w dzisiejszej gospodarce, należałoby 

przyjrzeć się od samego początku, co wpłynęło na ukształtowanie się tego 

podmiotu. Sama nazwa aniołów biznesu wywodzi się z USA, gdzie w XX 

w. nazywano tak zamożne osobistości pałające zamiłowaniem do sztuki i 

angażujące swoje środki na wspieranie i produkowanie spektakli 

teatralnych na Broadwayu. Oficjalnym miejscem narodzin business angels 

jest Dolina Krzemowa, będąca swoistą świątynią innowacyjnych 

technologii oraz prywatnych inwestorów
1
. Business angels są jedną z 

gałęzi rozbudowanego rynku oferującego kapitał podwyższonego ryzyka.  

Szacuje się, że rozwój aniołów biznesu w Europie zapoczątkowany 

został na początku XIX wieku, kiedy to w Belgii utworzono specjalną 

jednostkę zajmującą się alokacją kapitałową. Od tego czasu stopniowo 

instytucje te zyskiwały na znaczeniu, by w ostatnich latach, wzmożonych 

wynalazków technologicznych, szerokiego rozwoju technologii 

informatycznych czy też medycyny, móc odgrywać niebagatelną rolę 

wspomagając innowacyjne pomysły a zarazem umożliwiając postęp i 

rozwój gospodarczy regionów. 

Business angels (business investors) to prywatni inwestorzy, osoby 

fizyczne dysponujące majątkiem zgromadzonym w trakcie aktywności 

                                                 
1
 ProRegio Fundacja, Spinoff Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców, Poznań 2011, s. 

6. 
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zawodowej (zazwyczaj jako właściciele firm), którzy przy uwzględnieniu 

adekwatnie wysokiego ryzyka są gotowi przekazać odpowiednią sumę 

własnych środków pieniężnych (100 tys. zł- 5mln zł.), jak również 

wspomóc innowacyjne młode przedsiębiorstwa własnym doświadczeniem, 

w zamian za określoną stopę zwrotu w trakcie trwania inwestycji
2
. Jedną z 

najważniejszych cech przedsiębiorstwa, w które inwestują, jest duży 

potencjał wzrostu (skalowalność) oraz innowacyjny charakter 

przedsięwzięcia. Firma taka musi też cechować się oryginalnością, a 

swoją działalność skupiać na niezagospodarowanej niszy rynkowej
3
. 

Aniołowie biznesu są nieodzownym elementem machiny wspierającej 

rozwój nowo powstałych firm, gdyż umożliwiają zachowanie idealnych 

proporcji w finansowaniu firmy kapitałem własnym i obcym, w 

najbardziej newralgicznym etapie wzrostu przedsiębiorstwa
4
. Dodatkowo 

przedsiębiorstwa korzystające z pomocy aniołów biznesu cechują się 

większymi obrotami niż firmy finansowane innymi instrumentami
5
.  

 

                                                 
2
 P. Tamowicz,  iedy zawodzi Bank. Anioł nie zawiedzie, „Puls Biznesu- Droga po 

kapitał” 2004,  nr  62 (1558),  s. 5. 
3
 M. Fura, Pieniądze na biznes nie tylko z funduszy unijnych: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/607412,pieniadze_ 

na_biznes_nie_tylko_z_funduszy_unijnych.html (12.01.2014r.). 
4
 B. Mikołajczyk, Aniołowie …,op. cit., s. 51-55. 

5
 K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 

22. 
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Rysunek 1. Struktura rynku kapitału podwyższonego ryzyka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, 

Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, s. 36 . 

 

Problem luki kapitałowej 

Odwiecznym problemem, z którym borykają się osoby zakładające 

własną działalność gospodarczą jest brak funduszy na wcielenie w życie 

pomysłu na biznes. Początkowo takie przedsiębiorstwa wykorzystują 

kapitał własny, który zapewnia stabilność i niezależność prowadzenia 

firmy. Następnie pomysłodawcy pożyczają fundusze od znajomych i 

rodziny, które przeznaczają na wstępne badania nad produktem. Brak 

historii kredytowej sprawia, że banki nie są skore do udzielania kredytów 

takim podmiotom, co często z powodu braku jakiegokolwiek innego 

rozwiązania doprowadza do upadku firmy. Na pomoc takim osobom, 

dysponującym niebagatelnym zaangażowaniem i nietuzinkowym 

pomysłem wychodzą aniołowie biznesu. Niekorzystne dla małych 

innowacyjnych przedsiębiorstw zjawisko luki kapitałowej (equity gap) to 

różnica pomiędzy popytem zgłaszanym przez przedsiębiorców na drobne 

kwoty, a podażą nakładów oferowanych przez inwestorów
6
. Już zajmujący 

                                                 
6
 K. Brzozowska, Business Angels …, op. cit., s. 18. 
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się tym problemem w latach 30 XX w. Macmillan stwierdził w swoim 

raporcie, że problem z pozyskaniem kapitału jest najpoważniejszą barierą 

w rozwoju przedsiębiorstwa. Komisja Europejska na podstawie 

przeprowadzonych badań szacuje, że aż 20% firm z sektora MŚP 

napotkało na swojej drodze poważne problemy związane z luką 

kapitałową
7
. Problem equity gap dotyczy zwłaszcza start-upów, które 

poszukują stosunkowo niewielkiego kapitału od kilkuset tysięcy do 3-4 

mln zł. Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny luki kapitałowej, ale 

wpływ na to ma niewątpliwie niedopasowanie struktur organizacyjnych w 

gospodarce, jak również niechęć inwestorów do finansowania niepewnych 

i ryzykownych inwestycji. Początkowo do obsługi finansowej 

przedsiębiorstw potrzebujących niewielkiej ilości kapitału oddelegowane 

były fundusze venture capital, jednakże nie sprostały one temu zadaniu 

ukierunkowując się bardziej ku finansowaniu większych inwestycji w 

późniejszych fazach rozwojowych. Ostatnie lata pozwalają jednak 

spojrzeć w przyszłość z nadzieją na zmiany. Na rynku pojawił się szereg 

instytucji (m.in. wspomniani już aniołowie biznesu), które mają na celu 

ułatwienie pozyskania kapitału na założenie własnego przedsiębiorstwa 

czy późniejszą fazę ekspansji i promocję marketingową firmy, a co za tym 

idzie zlikwidowanie problemu luki kapitałowej.  

 
Intratność i motywacje anielskich inwestycji 

Inwestorzy oczekując wysokiej stopy zwrotu (około 35% USA, 

25% Europa, 40% Polska)
8
 inwestują w projekty, które są w stanie 

zagwarantować im takie zyski, a więc w zdecydowanej większości jest to 

branża ICT (31%), biotechnologia (13%), usługi finansowe oraz usługi dla 

                                                 
7
 IBnGR, Mechanizmy in ynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji 

środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Gdańsk 2010, s. 37. 
8
 L. Lewandowska, Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności,[w]: Zesz. Nauk. 

nr. 9, Wydawnictwo PTE, Kraków 2011, s. 99. 
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ludności
9
. Przedsiębiorstwa z tradycyjnych zakresów gospodarki również 

mają szansę na uzyskanie finansowania, muszą tylko gwarantować 

satysfakcjonującą inwestora rentowność
10

. Większość aniołów biznesu w 

zamian za środki dostarczone na rozwój firmy obejmuje część 

akcji/udziałów. Wielkość mediany angażowanych środków waha się w 

okolicach 10 tys. funtów dla angielskich inwestorów, powyżej 70 tys. 

USD dla amerykańskich business investors i 70 tys. euro w Niemczech. 

Liczba transakcji nieformalnych inwestorów z roku na rok rośnie, gdyż 

coraz więcej przedsiębiorców oczekuje „eleganckich pieniędzy” popartych 

wiedzą, doświadczeniem i kontaktami biznesowymi, umożliwiających 

końcową pomyślność przedsięwzięcia (patrz tabela 1.). W rozwiniętych 

gospodarkach, takich jak U.S.A, aniołowie biznesu finansują aż do 80% 

startów młodych firm
11

. 

 
Tabela 1. Motywacje inwestycyjne aniołów biznesu 

motywacja do inwestowania jako anioł 

biznesu 
bardzo 

ważne 
ważne nie ważne 

szybka aprecjacja kapitału 72 24 4 

osobista satysfakcja 53 36 11 
uzyskanie bieżących lub przyszłych 

dochodów 41 32 27 

korzystne prawo podatkowe 19 41 41 

wsparcie młodych przedsiębiorców 9 36 55 
społeczne wsparcie użytecznych pomysłów 5 10 85 

pomoc znajomym w założeniu biznesu 3 10 87 

niematerialne korzyści 1 8 91 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Tamowicz,  iedy zawodzi Bank…,  op. 

cit., s. 15. 

                                                 
9
 R. Wiltbank, W. Boeker, Returns to Angel Investors in Groups, Washington 2007, s. 12. 

10
 A. Bielawska, Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw, [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, 

A. Noga (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004, s. 253-269. 
11

 K. Brzozowska, Business Angels …, op. cit., s. 36-38. 
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Bardzo interesującą kwestią podczas rozpatrywania anielskich 

inwestycji jest fakt, jaki faktycznie dochód inkasują inwestorzy na 

sfinalizowanych inwestycjach. Z przeprowadzonych w Anglii, 

europejskiej kolebce nieformalnych inwestorów, badań wynika, że co 4 

inwestor osiąga 50% zwrot z zainwestowanych środków, a 10% 

inwestorów może pochwalić się podwojeniem wartości kapitału. Mądry i 

rozważny anioł biznesu powinien posiadać w swoim portfelu 

inwestycyjnym wiele projektów by móc ewentualne straty (40% 

sfinansowanych projektów kończy się fiaskiem i całkowitą utrata kapitału 

inwestora
12
) zrekompensować zyskami z innych przedsięwzięć. 

Dywersyfikacja ryzyka w tym zawodzie jest jedną z kluczowych kwestii 

jeżeli chce się osiągnąć sukces. Warto zauważyć przy tym, że pomimo 

znacznie bardziej sformalizowanego charakteru, większej restrykcyjności 

przy analizie due diligence i łącznej pracy grupy profesjonalistów 

fundusze venture capital cechują się gorszymi wskaźnikami niż 

inwestycje aniołów biznesu. Jak to więc możliwe żeby inwestycje 

zazwyczaj w 100% realizowane samodzielnie (czasem z innymi aniołami 

lub przy pomocy sieci aniołów biznesu) w porównaniu z funduszami VC 

cechowały się mniejszym odsetkiem niepowodzeń (40% AB, 64% VC),
13

 

oraz większą stopą zwrotu? Wydaje się, że nie ma racjonalnego powodu 

tłumaczącego taki stan rzeczy, a wręcz irracjonalnym wydaje się fakt, 

żeby inwestor, który dokonuje tylko pobieżnej analizy, a w większym 

stopniu ufa swojej intuicji dokonywał trafniejszych wyborów ad hoc i 

umiał lepiej pokierować przedsiębiorstwem niż specjalnie do tego 

stworzone fundusze. Uwidacznia się więc fakt, że zwłaszcza przy nowo 

zakładanych przedsiębiorstwach ważniejsze jest przeczucie i cechy 

                                                 
12

 R. Wiltbank, Siding with the Angels Business angels investing-promising outcomes and 

effective strategies, Londyn 2009, s. 11. 
13

 B. Mikołajczyk, Aniołowie …,op. cit., s. 123-124. 
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charakterologiczne przyszłego managementu firmy niż rachunkowe 

prognozy oparte na matematycznych wyliczeniach
14

. 

 
Rozmiary rynku aniołów biznesu, powstawanie sieci zrzeszających 

prywatnych inwestorów 

Ciężko jednoznacznie wskazać jak rozległym zjawiskiem i jak 

licznie reprezentowanym na świecie jest rynek prywatnych inwestorów. 

Większość aniołów biznesu ceni sobie anonimowość, część z nich działa 

poza wszelkimi sformalizowanymi i dającymi się zbadać ramami. 

Chroniąc swoją prywatność ograniczają możliwość kontaktu z nimi, a co 

za tym idzie nie wykorzystują w 100% okazji do zawarcia transakcji
15

. 

Jednakże istnieje szereg szacunków starających się choć w przybliżeniu 

oszacować wielkość ich udziałów na rynku. I tak zaczynając od 

największego rynku business angels U.S.A przypuszcza się, że działa tam 

od 300-350 tys. aniołów, którzy rocznie są w stanie zainwestować w około 

50 tysięcy przedsięwzięć, a kwota przeznaczona na ten cel waha się od 25-

35 miliardów USD. Szacuje się również, że udział business investors jest 

znacznie większy niż funduszy VC. Z badań przeprowadzonych przez 

Colina Masona w Wielkiej Brytanii wynika, iż aktywnie na rynku działa 

około 40 tys. inwestorów, a łączna zainwestowana kwota nie przekracza 1 

miliarda funtów
16

. Raport Komisji Europejskiej o stanie europejskiego 

rynku aniołów biznesu podaje, że w całej Europie działa około 125 tys. 

inwestorów, a łączna inwestowana przez nich rok rocznie kwota to około 

11-20 miliardów dolarów
17
. Do wyników tych jednak trzeba podchodzić z 

pewną dozą dystansu, gdyż jest to rynek stosunkowo młody i 

                                                 
14

 A. Bielawska, Formalne i nieformalne…, op. cit., s. 253-269. 
15

 D. Bembenek,  apitał na rozwój- perspektywa inwestora i przedsiębiorcy, Kraków 

2011, s. 21. 
16

 P. Tamowicz,  iedy zawodzi Bank…,  op. cit., s. 23. 
17

 K. Górak, Anioły biznesu w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2007, s. 5. 
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hermetyczny, wrażliwy na wszelaką zbyt daleko posuniętą analizę. Należy 

też wziąć pod uwagę fakt, iż odsetek ludzi dysponujących dużym 

majątkiem, a jeszcze nie podejmujących działań inwestorskich jest 

ośmiokrotnie wyższy niż łączna liczba wszystkich aniołów biznesu. 

Jedyną barierą, która dzieli ich od dołączenia do tego grona jest chęć 

inwestowania i świadomość ryzyka. 

Sieci aniołów biznesu są instytucjami ułatwiającymi nawiązywanie 

kontaktów między aniołem biznesu a przedsiębiorcą potrzebującym 

finansowania. Stanowią swoistą bazę doradczo-informacyjną 

wspomagającą merytorycznie obie strony w trakcie uzgadniania 

warunków umowy. Sieć powinna spełniać określone zadania, wśród 

których niewątpliwie wymienić należy: przyjmowanie nowych 

inwestorów, kojarzenie przedsiębiorców i inwestorów, ustalanie ich 

preferencji, prowadzenie bazy przysłanych projektów, likwidowanie luki 

informacyjnej przez formalizację i odkrywanie tajemnic, którymi owiana 

jest instytucja nieformalnych inwestorów. Sieć niweluje equity gap 

upowszechniając inwestowanie w start-upy i zachęcając do zakładania 

własnych przedsiębiorstw. Do zadań sieci należy również prowadzenie 

szkoleń, warsztatów, udzielanie informacji i promowanie idei business 

angels w regionie, organizowanie specjalnych spotkań, na których 

bezpośrednio przedstawiane są inwestorom najciekawsze projekty. 

Pracownicy sieci często odpowiadają również za analizę projektów pod 

względem formalnym a także aktywnie uczestniczą radą i wsparciem w 

trakcie całego procesu inwestycyjnego
18

. Skoro prywatnych inwestorów 

zwykło się nazywać aniołami biznesu, pozostając w anielskiej 

terminologii, sieci zasługują na miano Anioła Stróża sprawującego baczną 

pieczę nad wyżej wspomnianymi działaniami. Widać więc jak ważną rolę 

                                                 
18

 B. Mikołajczyk, Aniołowie …,op. cit., s. 84. 



302 
 

odgrywają sieci business angels w rozwoju gospodarki nie tylko danego 

regionu ale i kraju. Pobudzając przedsiębiorczość i innowacyjność 

uaktywniają potencjał kraju, a także pozwalają uzyskać wysokie ROI
19

. 

 
Próba oszacowania wpływu aniołów biznesu na wzrost 

innowacyjności w sektorze MŚP 

Dokonana w tym podrozdziale próba oszacowania wpływu 

aniołów biznesu na wzrost innowacyjności sektora MŚP bazuje na 

obserwacji, krytyce źródeł i analizie dokumentów. Innowacyjność za P. 

Druckerem
20

 to „specyficzne narzędzie przedsiębiorczości, które 

wyposaża zasoby w nowe możliwości tworzenia bogactwa”. 

Innowacyjność jest bezpośrednim skutkiem konkurencyjności. Ciągły 

rozwój gospodarczy wpływa na popyt na wiedzę oraz kreację, a one 

prowadzą w prostej linii do powstawania innowacyjnych technologicznie 

przedsiębiorstw.  

Rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw możliwy jest 

dzięki aniołom biznesu, gdyż charakterystyka sposobu działalności tego 

podmiotu jest najbardziej kompatybilna dla młodych firm i ułatwia im 

osiągnięcie najwyższej relacji wzrostu wartości firmy do czasu 

funkcjonowania na rynku, a co za tym idzie sprzyja osiągnięciu większych 

dochodów. W kilku słowach warto byłoby wskazać na główne korzyści 

dla gospodarki wynikające z działalności aniołów biznesu. Zadaniem 

nieformalnych inwestorów jest wywieranie ciągłego wpływu na sektor 

MŚP. Pomoc merytoryczna i finansowa mająca tworzyć stabilną 

mieszankę niezbędną do osiągnięcia ostatecznego sukcesu nowo 

powstałego przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie czasu dzięki 

aniołom biznesu rośnie poziom konkurencyjności i innowacyjności 
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 Ibidem, s. 91. 
20

 L. Lewandowska, Wybrane koncepcje finansowania..., op. cit., s. 93. 
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regionów, a także całego państwa (zwłaszcza w sektorze hi-tech); 

powstają nowe miejsca pracy; rośnie wartość sprzedaży na eksport
21

. 

Aniołowie biznesu wykształcili sobie dobrą markę i wiele 

pochlebnych recenzji od beneficjentów, które muszą skutkować w 

przyszłości większą ilością zawieranych inwestycji. Finansowanie 

innowacji jest domeną rynku wysokiego ryzyka, zwłaszcza finansowanie 

innowacji firm z sektora MŚP. Głównym czynnikiem sprawiającym, że na 

barkach aniołów biznesu leży rozwój start-upów jest fakt, iż fundusze VC 

skierowały swoje zainteresowanie na przedsiębiorstwa znajdujące się w 

późniejszej fazie wzrostu. Wartość nowych firm w portfelu funduszy 

venture capital spadła z 20%  do zaledwie 1% w latach 2000- 2007
22

. 

Lukę tę wypełniają aniołowie biznesu, dla których start-upy stanowią 82% 

wszystkich transakcji, angażując się głównie w dwóch pierwszych etapach 

rozwoju nowo powstałych firm - fazie zalążkowej, w trakcie której 

przedsiębiorstwo wykorzystuje pozyskany kapitał by dopracować produkt, 

sfinalizować biznesplan i plany marketingowe; i fazie rozruchu 

obejmującej start-upy, które starają się zaistnieć na rynku i uruchomić 

sprzedaż
23

. 

Wpływ aniołów biznesu na innowacyjność sektora MŚP można 

badać metodami ilościowymi (wskaźnik innowacyjności KWI lub SII), jak 

również jakościowymi - w celu ocenienia działalności firmy 

niepodlegającej rachunkowo-matematycznym metodom wyrażenia. Jak 

prominentną rolę odgrywają, a zarazem mają do odegrania w przyszłości 

aniołowie biznesu ukazuje fakt, iż  3/5 przedsiębiorców wskazało aniołów 

biznesu jako najlepszą alternatywę dla pozyskania środków finansowych 

                                                 
21

 hossaprocapital.ue.wroc.pl/wp-content/uploads/2013/09/Rola-funduszy-venture-

capital-i-business-angels-w-rozwoju-gospodarczym-kraju.pdf (15.09.2013r.). 
22

 Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wy szej. Praca 

zbiorowa pod redakcją M. Bąka i P. Kulawczuka, Warszawa 2010, s.157 
23

 D. Bembenek,  apitał na rozwój..., op. cit., s. 24-25. 
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na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z badań EBAN wynika, iż 

kapitał od aniołów biznesu tworzy największą część kapitału 

zewnętrznego pozyskiwanego przez MŚP. Za Anthonym Clarkiem można 

więc rzec iż: „sieci aniołów biznesu wpływają na rozwój 

przedsiębiorczości, tworzą i umacniają regionalne warianty inwestycyjne, 

dają sposobność uzyskania dodatniego ROI na  publicznych inwestycjach, 

pobudzają potencjał kraju i dbają o społeczną wiarygodność 

przedsiębiorstwa”
 24

. Nie dziwi więc fakt tak dużego zainteresowania 

wsparciem oferowanym przez aniołów biznesu.  

Start-upy powinny korzystać ze wsparcia aniołów biznesu i na 

bazie tych doświadczeń w przeciągu najbliższych lat odciskać jak 

największe piętno w tworzeniu innowacyjnego świata na miarę XXI w. 

Aniołowie biznesu pełnią kluczową rolę w rozwoju nowo powstałych 

przedsiębiorstw doprowadzając do rozwoju gospodarczego regionu. 

Wśród współczesnych ekonomistów panuje przekonanie, iż wiek XXI 

będzie upływał pod sztandarem innowacyjnych pomysłów. W następstwie 

tego fakt ciągłego doskonalenia i otwartości na zmiany przedsiębiorców 

jawi się jako najistotniejszy składnik ostatecznego sukcesu 

gospodarczego
25

. 

Nie sposób więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż instytucja 

aniołów biznesu wpisuje się w hermetyczny rynek wspierający 

innowacyjne przedsięwzięcia, a prywatni inwestorzy dzięki swoim 

zasobom kapitałowym i know-how wydatnie wpływają na poprawę 

dynamiki rozwoju firmy umożliwiając osiągnięcie wysokich zysków. 

Niewątpliwie na przykładzie światowych i polskich sieci oraz 

                                                 
24

 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aktywność aniołów biznesu na nieformalnym rynku 

venture capital, [w]: Etyka w  yciu gospodarczym, Tom 10 Nr 2, C. Domański (red.), 

Łódź 2007, s.74 
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 M. Brzeźiński, Uczenie się zmian, [w]: Zarządzanie Innowacjami technicznymi i 

organizacyjnymi, M. Brzeźińskiego (red.), Difin, Warszawa 2001, s. 300. 
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przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie od aniołów biznesu, uwidacznia 

się fakt niebagatelnego wpływu prywatnych inwestorów na sytuacje 

gospodarczą regionu i kraju. Długoletnia działalność aniołów biznesu na 

rynku umożliwia zwiększenie ilości innowacyjnych przedsięwzięć, firm, a 

przez to osiągnięcie wyższych wskaźników dla całego państwa. Choć 

ciężko dostrzec znaczną poprawę w makroekonomicznych wskaźnikach i 

przypisać ją na zasługę aniołów biznesu, nie sposób nie zauważyć, iż 

umożliwiają oni osiągnięcie sukcesu nowego przedsiębiorstwa na rynku, 

jednak rola jaką odgrywają nieformalni inwestorzy wciąż jest 

marginalizowana. Przy odpowiednim wsparciu rządowym aniołowie 

biznesu razem z funduszami venture capital mogą efektywnie wspierać 

sektor MŚP, ukierunkowując strategię regionu i państwa na 

przedsięwzięcia innowacyjne technologicznie, co w konsekwencji 

poprawi notowania całego kraju na arenie międzynarodowej
26

. Szacuje 

się, że nadchodzące lata obfitować będą we wzrost wpływu 

innowacyjnych firm na gospodarkę. Wspieranie start-upów może 

przebiegać wielopłaszczyznowo, a najważniejszą kwestią jest 

przewidzenie przyszłych trendów, które będą kształtować rynek. Tak więc 

uwidacznia się fakt, iż wzrost konkurencyjności i technicznych 

wynalazków może bezpośrednio wpłynąć na rozwój innowacyjności, która 

jest swoistym motorem napędowym gospodarki XXI w.  

 

Podsumowanie 

Aniołowie biznesu są najciekawszą inicjatywą wspierającą 

innowacyjność w sektorze MŚP i początkowe sukcesy i renoma na pewno 

zaprocentują w przyszłości większą ilością transakcji i wzrostem 
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 K. Tarkowski, Działalność aniołów biznesu w Polsce i w regionie, Zesz. Nauk. WSEI 

seria Ekonomia Nr. 1 (1/2009), s. 141-142. 
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innowacyjności. Czy aniołowie biznesu będą faktycznym motorem 

napędowym działań proinnowacyjnych okaże się w przeciągu kilku, 

kilkunastu najbliższych lat. Niewątpliwie jest to ogromna szansa dla 

naukowców i przedsiębiorców, jednak aby w pełni wykorzystać potencjał 

prywatnego kapitału potrzeba jeszcze wielu zmian w ludzkiej 

świadomości i strukturze organizacyjnej podmiotów otoczenia biznesu. 

Czerpiąc ze wzorców dwudziestowiecznego ekonomisty J. Schumpetera, 

niewątpliwego pioniera fascynacji innowacyjnością - należy przełamywać 

napotykane bariery i wdrażać innowacje do codziennego życia w celu 

polepszenia jakości i zamożności społeczeństwa. 
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Streszczenie: Aniołowie biznesu są zagadnieniem stosunkowo mało znanym i 

owianym wieloma tajemnicami. Odgrywają jednak niezwykle ważną rolę we 

wspieraniu start-upów, wspierając nowo powstałe firmy kapitałem i 

doświadczeniem. Celem artykułu jest ukazanie wpływu jaki wywierają aniołowie 

biznesu na wzrost innowacyjności, oraz rola jaką mają do odegrania w 

przyszłości prywatni inwestorzy w rozwoju gospodarczym regionów i krajów. 

 

Słowa kluczowe: anioł biznesu, private equity, luka kapitałowa, innowacyjność 

 

THE IMPORTANCE OF BUSINESS ANGELS TO INCREASE 

INNOVATION IN THE SME SECTOR 

 

Summary: Business angels are relatively little known issue and shrouded in 

mysteries. Nevertheless, they play an extremely important role in supporting 

start-ups, supporting the newly formed company by capital and business 

experience. The purpose of this article is to show the impact that they have on the 

growth of innovation, and the role they have to play in the future in the economic 

development of regions and countries. 

 

Keywords: business angel, private equity, equity gap, innovation 
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Piotr Mackiewicz  

                 

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA NA RYNKU 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

Wprowadzenie 

Jak pokazują badania przeprowadzone w 2012 r. w ramach 

Ogólnopolskiego Badania Inwestorów tylko 31.50 % polskich inwestorów 

indywidualnych osiągnęło dodatnią stopę zwrotu w roku 2011. 68.5 % 

uczestników rynku papierów wartościowych, albo przyznała się do strat, 

albo odmówiła odpowiedzi na pytanie dot. stopy zwrotu z inwestycji
1
. 

Fakt ten może dziwić tym bardziej, że wszyscy inwestorzy posiadają 

współcześnie nieograniczony dostęp do takich ,,pomocy” inwestycyjnych 

jak m.in. programy do przeprowadzania analizy technicznej, serwisy z 

informacjami nt. wskaźników finansowych spółek, telewizja poświęcająca 

niemalże cały czas antenowy na informowanie inwestorów i rozmowy z 

analitykami (tj. np. TVN CNBC, TV Biznes), czy też notowania w czasie 

rzeczywistym na dowolnym urządzeniu mobilnym. Mimo wielu 

udogodnień wyniki inwestorów wciąż pozostają niesatysfakcjonujące. 

Warto, więc zastanowić się nad tym, czy obecnie umiejętności w obszarze 

analizy technicznej, fundamentalnej i dostęp do informacji są jedynymi 

czynnikami sukcesu na rynku papierów wartościowych? W związku z 

powyższym temat zdaje się być interesującym i wartym podjęcia. 

Problemem badawczym tego opracowania jest racjonalność decyzji 

inwestycyjnych podmiotów. W tym ujęciu, celem autora będzie ukazanie 

istotności psychiki człowieka w świetle podejmowania racjonalnych lub 

                                                 
1
 Raport Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012, Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych, Internet 2013. 
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nieracjonalnych decyzji na rynku papierów wartościowych, co z kolei 

może wpływać na dochodowość inwestycji. Tezą, jaką chciałby postawić 

autor tego opracowania jest to, że wiedza z zakresu psychologii 

inwestowania, panowanie nad emocjami, oraz próby racjonalnego 

zachowania w irracjonalnie działającym środowisku mogą znacząco 

przyczynić się do kreowania wyższych stóp zwrotu z inwestycji na rynku 

papierów wartościowych. Aby osiągnąć ten cel autor posłużył się takimi 

metodami badawczymi, jak krytyczna analiza literatury oraz dedukcja 

asertotyczno-dedukcyjna. Na zasadzie asercji przyjęte zostały założenia 

udowodnione przez Allais’a, Ellsberg’a, Kahneman’a i Tversky’ego, a 

rolą autora jest przełożenie wniosków per analogiam na grunt rynku 

papierów wartościowych.  

Pierwsza część opracowania (,,Racjonalność jednostek na rynku 

finansowym”) ma na celu przybliżenie definicji racjonalności oraz tego 

jak jest postrzegana.  Takie podejście będzie niezbędne i stanowić będzie 

fundament teoretyczny do dalszych rozważań. 

Kolejna część pracy (,,Paradoksy racjonalności”) będzie 

przedstawiała przebieg eksperymentów przeprowadzanych przez 

czołowych przeciwników teorii racjonalnego wyboru (Allais, Ellsberg). 

Wyniki tych eksperymentów będą w następnej kolejności syntetycznie 

analizowane, a wnioski tych analiz przedstawione zostaną po każdym z 

opisów poszczególnych eksperymentów. 

Następnie (w ,,Heurystyczne podejmowanie decyzji”) autor 

ukazuje czym są i jak rozumieć heurystyki podejmowania decyzji. Efekty 

opisane przez Kahneman’a i Tversky’ego, które zostały wyodrębnione 

poprzez przeprowadzenie eksperymentów, mogą świadczyć o tym, że 

racjonalność nie tyczy się wszelkich wyborów ekonomicznych oraz 

wszystkich jednostek gospodarujących. Na końcu tej części pracy 
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przedstawione zostaną wnioski autora stanowiące podsumowanie 

rozdziału. 

Ostatni rozdział poniższej rozprawy będzie stanowił syntetyczne 

podsumowanie powyższych rozważań. Pomocne staną się tu przemyślenia 

autora sformułowane w formie zaleceń dla inwestorów tyczące się 

psychologii inwestycyjnej. 

 

Racjonalność jednostek na rynku finansowym 

Słowo ,,racjonalność” pochodzi od łacińskiego ratio, rationis, co 

oznacza rozsądek, sposób myślenia, zastanawianie się. Z kolei słowo (łac.) 

ratiocinatio oznacza ,,rozsądne zastanawianie się”. Można więc 

stwierdzić, że samo pochodzenie słowa wskazuje na to, że ,,racjonalność” 

przysługuje myśleniu i można ją definiować jako cechę wyrażającą się 

poprzez myślenie - a co za tym idzie - działanie rozumne/rozsądne, 

wymagające zaangażowania rozumu
2
.  

Racjonalnością na rynku papierów wartościowych nazywać 

będziemy podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz działań 

zmierzających w sposób wyłączający emocje. W tym znaczeniu będzie 

ona działaniem przeciwnym do emocjonalności. W racjonalnych 

poczynaniach kluczową rolę odgrywa odbieranie informacji z otoczenia, 

analiza tych informacji, ocena prawdopodobieństwa zaistnienia 

określonych scenariuszy i wybór opcji, która generować będzie najwięcej 

korzyści przy jak najniższym stopniu ekspozycji na ryzyko
3
. 

Klasyczne teorie ekonomii z góry zakładają, że uczestnicy rynku 

zachowują się racjonalnie. Są oni skłonni podjąć ryzyko, jeżeli istnieje 

szansa na to, że otrzymają za to dodatkowe korzyści w przyszłości. 

                                                 
2
 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1957, s. 401. 

3
 T. Zaleśkiewicz, Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i 

podejmowania ryzyka, GWP, Gdańsk 2005, s. 22-24. 
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Ponadto wybory przez nich dokonywane mają na celu maksymalizację 

użyteczności. Sam A. Smith pisał w swoim dziele ,, Badania nad naturą    

i przyczynami bogactwa narodów” - ,,Każdy człowiek czyni stałe wysiłki, 

by znaleźć najbardziej korzystne zastosowanie dla kapitału, którym 

rozporządza. Ma oczywiście na widoku własną korzyść, a nie korzyść 

całego społeczeństwa”
4
. Podobnego zdania był inny świetny ekonomista J. 

S. Mill, który twierdził, że uczestnicy rynku są skoncentrowani na 

pomnażaniu bogactwa i maksymalizacji ilości dóbr
5
. 

W naturalny sposób powstaje, więc pytanie czy rynek papierów 

wartościowych jest miejscem, gdzie racjonalność ma miejsce? A także, 

czy ryzyko związane z inwestowaniem na tym rynku i duże możliwe 

odchylenia stopy zwrotu nie implikują irracjonalności poczynań 

zwłaszcza, jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych? Aby twierdząco 

odpowiedzieć na to pytanie można wesprzeć się prostymi przykładami, 

które nazywane są paradoksami racjonalności. 

 

Paradoksy racjonalności 

Pierwszy paradoks racjonalności w warunkach ryzyka został 

przedstawiony przez francuskiego ekonomistę M. Allais’a. Jego 

eksperyment zakładał wybór jednej z opcji w dwóch, wzajemnie 

niepowiązanych sytuacjach.  

Sytuacja A: 

-Wybór 1: pewne 100% otrzymanie 1000 PLN, 

                                                 
4
 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów,. PWN, Warszawa 

1954, s. 42. 
5
 M. Blaug, The methodology of economics, Cambridge University Press, Cambridge 

1992, s. 54. 
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-Wybór 2: otrzymanie 5000 PLN z prawdopodobieństwem 10% lub 

otrzymanie 1000 PLN z prawdopodobieństwem 89%, lub przegrana i 

nieotrzymanie żadnej sumy z prawdopodobieństwem 1 %. 

Sytuacja B: 

-Wybór 3: otrzymanie 1000 PLN z prawdopodobieństwem 11% lub 

przegrana i nieotrzymanie żadnej sumy z prawdopodobieństwem 89%, 

-Wybór 4: otrzymanie 5000 PLN z prawdopodobieństwem 10% lub 

przegrana i nieotrzymanie żadnej sumy z prawdopodobieństwem 90%. 

Zdecydowana większość badanych osób postawiona w sytuacji A 

preferuje wybór 1, czyli otrzymanie 1000 PLN bez ryzyka. Sytuacja 2 

przysparza zwykle więcej problemów respondentom, ale i tak 

zdecydowanie częściej wybierana jest opcja 4 (wybór 4), która zapewnia 

minimalnie mniejszą szansę na wygraną, ale wygrana może być aż 5-

krotnie wyższa, aniżeli przy wyborze 3. Paradoks najłatwiej wykazać w 

tym przypadku za pomocą tabeli. Dla ułatwienia założono, że 

prawdopodobieństwo = 100% = 100 szans, 10%=10 szans etc.  

 

Tabela 1. Paradoks Allais’a 

Sytuacja A Ilość szans (max 100) 

 1 10 89 

Wybór 1 

Wybór 2 

1000 PLN 

0 PLN 

1000 PLN 

5000 PLN 

1000 PLN 

1000 PLN 

Sytuacja B Ilość szans (max 100) 

 1 10 89 

Wybór 3 

Wybór 4 

1000 PLN 

0 PLN 

1000 PLN 

5000 PLN 

0 PLN 

0 PLN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Blajer-Gołębiewska, E. Babula, 

Interpretacja paradoksu Allais’a za pomocą modelu konfiguralnie wa onej u yteczności, 

[w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Katedry 

Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 
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Badanie rozpisane w ten sposób wyraźnie wskazuje na 

podobieństwo między wyborami 1 i 3, oraz między 2 i 4. Fakt, że przy 

wielokrotnych próbach badani wybierali w sytuacji A wybór 1, a 

jednocześnie w sytuacji B wskazywali na wybór 4, może świadczyć o 

tym, że podejmowali decyzję w sposób nieracjonalny, zmieniając swoje 

preferencje względem podejmowania ryzyka dla przyszłych, 

ewentualnych korzyści. 

 Przyczyną powstawania tego typu paradoksu jest jeden z wielu 

efektów psychologicznych, który (najczęściej) działa na poziomie 

podświadomości człowieka – efekt pewności. I tak w sytuacji pierwszej 

badani nie mają wątpliwości i wybierają 100 % wygraną 1000 PLN, w 

zamian rezygnacji z 10 % szansy na wygranie 5-krotności tej sumy, ale 

przy 1-procentowym ryzyku przegranej. Natomiast w sytuacji B 

respondenci łatwo zorientowali się, że obie opcje niosą za sobą ryzyko, 

więc wybierają opcję, która daję mniejszą szansę na większą wygraną 

(wybór 4)
6
. 

 Paradoks Allais’a ma swoje odzwierciedlenie na rynku 

kapitałowym. Efekt pewności jest jednym z głównych powodów, przez 

które lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, czy też bony skarbowe 

są preferowanymi instrumentami, za pomocą których inwestowane są 

środki ogromnej rzeszy ludzi
7
. Także inwestorzy giełdowi ulegają (wbrew 

racjonalności) temu efektowi sprzedając akcję podczas silnego trendu 

wzrostowego oraz zaraz po korzystnych informacjach o charakterze 

fundamentalnym (sell on good news). Rysunek 1. stanowi świetny 

przykład wyżej postawionej tezy. 

 

                                                 
6
 M. Allais, Le Comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des 

postulats et axiomes de l’école américain., Ekonometrica, Paryż 1953, s. 572. 
7
 T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011, s. 54. 
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Rysunek 1. Wykres spółki SFINKS na dzień 21.08.2013 r. 

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu PowerTrader. 

 

Na rysunku 1. widoczny jest wykres cenowy akcji spółki Sfinks. 

Pod koniec roku 2012 nastąpiła pierwsza fala wzrostów wartości rynkowej 

spółki. Rynek wyceniał w ten sposób podpisanie dwóch aneksów do 

umów restrukturyzacyjnych z bankami zaangażowanymi w finansowanie 

spółki
8
. Dnia 17.01.2013 r. wartość akcji spółki osiągnęła 

średnioterminowe maksimum na poziomie 1.70 zł/szt. Efekt pewności 

odpowiedzialny był za korektę na tym walorze (pierwszy zaznaczony 

obszar od lewej). Inwestorzy, którzy zakupili akcje przed informacją 

postanowili zrealizować zysk, którego byli pewni. Uznali, że nie warto 

czekać na dalszą aprecjację ceny akcji, gdyż wiąże się to z ryzykiem (jak 

w przypadku wyboru 2 – patrz s.3). Sytuacja powtórzyła się w dalszym 

okresie (drugi od lewej oznaczony obszar) i powtarza się cyklicznie na 

każdym walorze notowanym na giełdzie. 

Paradoks Ellsberg’a sformułowany został w latach 60. XX. wieku i 

jest kolejnym dowodem na to, że w warunkach ryzyka ludzie 

niekoniecznie postępują racjonalnie i często unikają oceny 

prawdopodobieństwa. Eksperyment, którym posłużył się amerykański 

ekonomista D. Ellsberg polegał na stworzeniu dwóch gier. Gra 1 

                                                 
8
 Raport bieżący Sfinks SA z 21.12.2012 r. : Informacja o zawarciu aneksu do Umowy 

Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A., oraz raport bieżący Sfinks SA z 21.12.2012 r.: 

Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING bankiem Śląskim.  
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przewidywała, że w urnie A znajduje się 50 kul białych i 50 kul czarnych, 

a w urnie B znajduje się 100 kul, ale proporcje między kulami czarnymi i 

białymi nie są znane. Wylosowanie kuli białej oznaczała wygraną 1000 

PLN. Pytanie do respondentów dotyczyło tego, z której urny woleliby 

losować? Gra 2, która następuje bezpośrednio po grze 1, przy użyciu tych 

samych urn. Zakłada ona, że kulę, którą wylosowano badany wrzuca z 

powrotem do urny. Tym razem, aby wygrać 1000 PLN konieczne jest 

wylosowanie kuli czarnej. Pytanie ponownie dotyczyło tego, z której urny 

wolałby losować respondent? W grze 1 większość osób wybrało urnę, w 

której liczba zarówno białych, jak i czarnych kul była znana (50/50), czyli 

urnę A. Podobnie jest w grze nr 2. Ludzie podświadomie unikają 

niejasności i niepewności. W pierwszej grze większość badanych 

podświadomie założyła, że w urnie B jest więcej kul czarnych i szansę 

wylosowania białej kuli są mniejsze, aniżeli w przypadku urny A. Gracz 

działający konsekwentnie (konsekwencja jest jednym z warunków 

racjonalności) w grze nr 2 trzymałby się tej tezy i próbując wylosować 

kulę czarną wybrałby urnę B. Jednak większość obserwacji wskazuje na 

coś odwrotnego. Większość badanych dwukrotnie wybiera urnę, w której 

znana jest proporcja kul białych i czarnych
9
. 

 Niekonsekwencja graczy w warunkach niepewności, która ukazuje 

się przy okazji badania Ellsberg’a jest kolejnym przykładem na to, że 

uczestnicy rynku nie zawsze zachowują się racjonalnie. Decydenci często 

zmieniają zdanie i swoje osądy, co jest objawem ulegania emocjom. 

 Paradoksy racjonalności pokazują, że racjonalne poczynania 

poszczególnych jednostek na rynku (także rynku papierów 

wartościowych) często zaburzane są przez podświadome zachowania 

                                                 
9
 T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna…, op. cit., s. 54-55. 
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zakorzenione głęboko w psychice człowieka. Bardzo podobnymi 

zjawiskami są też szeroko opisywane w literaturze heurystyki. 

 

Heurystyczne podejmowania decyzji 

 Heurystyczne podejmowanie decyzji jest zjawiskiem z obszaru 

psychologii poznawczej, które polega na przetwarzaniu informacji w 

sposób wybiórczy, pośpieszny, automatyczny i często z wyłączeniem 

świadomości. Proces decyzyjny analityczny jest odwrotnością 

heurystycznego i charakteryzuje się systematycznością ostrożnością i 

świadomymi wyborami
10

.  

 Pierwsza publikacja poświęcona heurystykom powstała w Stanach 

Zjednoczonych w latach 70. XX wieku. Izraelscy ekonomiści, D. 

Kahneman i A. Tversky, w swojej pracy opublikowanej w magazynie 

Science dokładnie opisali, jakie czynniki wpływają na przejawy 

nieracjonalności w procesie decyzyjnym i uporządkowali wiedzę nt. tych 

czynników i zjawisk psychologicznych im towarzyszących. Zjawiska te 

nazywane były od tego czasu heurystykami
11
. W najprostszym ujęciu są 

one upraszczaniem przez decydentów pewnych problemów 

wymagających analizy i ignorowaniem aspektów związanych z 

rachunkiem prawdopodobieństwa przy podejmowaniu decyzji związanej z 

ryzykiem. Przeważnie prowadzi to do błędów poznawczych. 

W literaturze przedmiotu wymienia się trzy podstawowe 

heurystyki
12

: 

 reprezentatywności, 

                                                 
10

 A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Teoria i praktyka psychologii poznawczej, [w:] 

Psychologia poznawcza w praktyce, A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz (red.), PWN, 

Warszawa 2011, s. 18. 
11

 D. Kahneman, A. Tversky, Judgement under uncertainty: heuristics and biases. 

,,Science Magazine”, Berkeley 1974, s. 1124-1131. 
12

 Ibidem, s. 1124. 
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 dostępności, 

 zakotwiczenia i dostosowania. 

 

   

Rysunek 3.1 Podział heurystyk 

Źródło: opracowanie własne. 

 Heurystyka reprezentatywności najczęściej tłumaczona jest za 

pomocą eksperymentu przeprowadzonego przez D. Kahnemana i A. 

Tversky’ego i opisanego na łamach magazynu Cognitive Psychology w 

1972 r. Osoby badane zostały poinformowane, o sporządzeniu przez 

psychologów krótkiej charakterystyki dużej grupy osób, w której było 

siedemdziesięciu inżynierów i trzydziestu prawników. Następnie 

otrzymali jedną z wykonanych, przykładową charakterystykę: "John jest 

żonatym trzydziestolatkiem z dwójką dzieci. Działa aktywnie w lokalnych 

organizacjach politycznych. Jego hobby to kolekcjonowanie książkowych 

"białych kruków". Jest elokwentny, przekonywający i nastawiony 

rywalizacyjnie." Jakie jest prawdopodobieństwo, że John jest raczej 

prawnikiem, niż inżynierem? Pozytywne odpowiedzi osób badanych 

oscylowały pomiędzy 50% a 80%. Oczywistym jest fakt, że badane osoby 

całkowicie zignorowały statystyczną informację podaną na początku 

badania. W swoim sądzie pokierowały się właśnie heurystyką 

reprezentatywności, ponieważ opis Johna był bardziej charakterystyczny 

Heurystyki 
decyzyjne 

Reprezentatywności Dostępności 
Zakotwiczenia i 
dostosowania 
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dla prawnika, aniżeli dla inżyniera. Prawidłową odpowiedź (30%) 

większość badanych padała tylko wówczas, kiedy badacze nie podali 

żadnego opisu osoby. Można wyciągnąć z tego wniosek, iż dodatkowa 

informacja, która wskazuje na charakterystyczne cechy prawnika potrafi 

,,przyćmić” tak konkretną informację, jak niemalże podana, gotowa 

odpowiedź na pytanie. Jest to też przejawem nieracjonalności zachowań i 

rozumowania ludzi
13

. 

Kolejna zjawisko psychologiczne warunkujące nieracjonalność i w 

niektórych przypadkach błędne podejmowanie decyzji przez uczestników 

rynku to heurystyka dostępności. Polega ona na przypisywaniu większego 

prawdopodobieństwa zdarzeniom, sytuacjom, które wcześniej miały 

miejsce. Tym samym łatwiej przywołać je do świadomości i są one w niej 

głębiej ugruntowane. Trywialnym przykładem może być kradzież roweru. 

Człowiek, któremu skradziono rower staje się bardziej wyczulony na 

ponowną utratę roweru w ten sposób, mimo że prawdopodobieństwo nie 

wzrosło.              

W nawiązaniu do rynku papierów wartościowych można 

przywołać sytuację tąpnięcia na jednym walorów i silnej, nagłej 

deprecjacji wyceny. Inwestor w takiej sytuacji przeważnie zacieśnia 

zlecenia zabezpieczające przed stratą w obawie, że na pozostałych 

walorach sytuacja będzie miała taki sam przebieg. Prawdopodobieństwo 

takiego zdarzenia nie wzrosło jednak od momentu zakupu portfela akcji, 

mimo to w świadomości inwestora stało się to znaczącym ryzykiem
14

. 

 Ostatnią, trzecią z uproszczonych metod wnioskowania jest efekt 

zakotwiczenia i dostosowania. Człowiek jest skłonny do oparcia się na 

                                                 
13

 D. Kahneman, A. Tversky, Subjective probability: A judgment of representativeness, 

,,Cognitive Psychology”, Nowy Jork 1972, s. 430–454. 
14

 T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GPW, Gdańsk 

1999, s. 48-49. 
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jakiejś informacji, a następnie do ciągłej modyfikacji swoich założeń, lub 

modyfikacji samej informacji. Informacja ta nie musi mieć dużej wagi dla 

osądu, ale i tak silnie odciska się w podświadomości decydenta. D. 

Kahneman i A. Tversky ponownie przeprowadzili eksperyment, aby 

dowieść prawdziwości swojej teorii. Badacze poprosili badanych o 

oszacowanie jaki procent krajów afrykańskich należy do Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Jako punkt wyjściowy potraktowano liczbę 

wskazaną przez koło ruletki, a badani mieli za zadanie oszacować, czy 

procent krajów jest większy, czy mniejszy od tego, od losowo wskazanej 

liczby oraz podać ile ten procent może wynosić. W grupie A koło ruletki 

wskazało 10%, a mediana z szacunków osób badanych wyniosła 25 %. W 

grupie B koło ruletki wskazało 65%, a mediana z oszacowania osób 

badanych wyniosła tym razem 45%. Gołym okiem widać, że losowo 

wskazana liczba przez ruletkę paradoksalnie miała wpływ na szacunki 

respondentów, choć zdawali oni sobie sprawę, że liczba ta nie ma nic 

wspólnego z prawdą (lub istnieje małe prawdopodobieństwo, że jest to ta 

liczba)
15
. Ponownie taką sytuację można odnieść do rynku papierów 

wartościowych, gdzie częstą sytuacją jest wybór pewnej spółki atrakcyjnej 

pod względem fundamentalnym i zainwestowanie w jej papiery 

wartościowe o charakterze udziałowym. Inwestor indywidualny jest 

narażony na działanie heurystyki zakotwiczenia, kiedy wycena spółki 

zaczyna zniżkować. W przypadku braku zleceń zabezpieczających (Stop 

Loss) prawdopodobnie będzie dalej trwał w tej inwestycji nie zamykając 

długiej pozycji. Fundamenty spółki przy wstępnej analizie tak bardzo 

zapadły mu w pamięć, że ani zmiana sytuacji finansowej, pogorszenie się 

koniunktury w sektorze, czy sytuacji technicznej spółki nie jest w stanie 

                                                 
15

 D. Kahneman, A. Tversky, Subjective..., op.cit., s. 1130-1131. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediana
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przekonać go do zamknięcia pozycji. Takie podejście najczęściej (choć nie 

zawsze) prowadzi do utraty znacznej części wartości portfela. 

 

Podsumowanie 

 Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że emocje 

mogą grać istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Rynek papierów 

wartościowych jest szczególnym obszarem, gdzie takie zjawisko może 

mieć miejsce. Kierowanie się emocjami na rynku papierów 

wartościowych nie jest najbardziej fortunnym rozwiązaniem. Istnieje, 

bowiem duże prawdopodobieństwo, że osobiste emocje inwestora nie 

będą się pokrywały z emocjami rządzącym obecnie rynkiem. Strach i 

frustracja zmuszające inwestora do zamknięcia długich pozycji mogą 

nadejść w okresie, kiedy rynek będzie nastawiony optymistycznie. I na 

odwrót, polepszenie się samopoczucia, które sprzyjać będzie decyzjom o 

zakupie nowych walorów, może nadejść w okresie, kiedy rynek będzie 

szykował się do korekty spadkowej. Emocje nigdy nie były dobrym 

doradcą i w tym przypadku też nie są.   

Praktycy i naukowcy zajmujący się inwestowaniem na giełdzie 

stworzyli wiele narzędzi, które ułatwiają odnoszenie sukcesów w tym 

obszarze. Wiele z nich wykorzystuje właśnie emocjonalne podejście 

innych inwestorów (np. oscylatory). Jako, że gra giełdowa jest grą o sumie 

bliskiej 0, to żeby ktoś mógł wykreować dodatnią stopę zwrotu, ktoś inny 

musi przegrać i ,,zostawić” kapitał na rynku (ponieść stratę). Poznanie 

własnych emocji, podświadomości i czynników wpływających na 

heurystyczne podejmowanie decyzji jest jedynym sposobem, aby im się 

nie poddawać i zbliżyć swoją metodologię działań do systemów 

największych funduszy inwestycyjnych. W tym miejscu warto także 

wspomnieć o słowach jednego z najznamienitszych traderów w historii J. 
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Livermore’a, który zapytany przez J. Wyckoff’a o najważniejsze cechy 

dobrego inwestora, odpowiedział – cierpliwość   i wiedza. Konkludując - 

kierowanie się emocjami nie sprzyja zachowaniu cierpliwości, a zdobycie 

wiedzy, która ma pomóc nad nimi zapanować wymaga cierpliwości. 
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Streszczenie: Rzesza inwestorów na całym świecie zadaje sobie pytanie, w jaki 

sposób zwiększyć efektywność swoich inwestycji? Wielu z nich używając 

skomplikowanych systemów inwestycyjnych, analizy technicznej i 

fundamentalnej, wykupując płatne subskrypcje analityków popada w 

konsternację obserwując regularne ubywanie środków na rachunku maklerskim 

w długim okresie. Nie zauważając błędów we własnej metodologii, w znakomitej 

większości, obarczają winą za niepowodzenia czynniki egzogeniczne. Zjawisko 

to ukazuje przestrzeń, gdzie problemy finansów przenikają się z problematyką 

http://gielda.onet.pl/sfinks-polska-s-a-informacja-o-zawarciu-aneksu-do-umowy-restrukturyzacyjnej-z-ing-bankiem-slaskim,18886,169953,komunikaty-detal
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psychologii, tworząc tym samym nowe pole badawcze w ramach psychologii 

ekonomicznej – psychologię inwestycyjną. Kluczem do zrozumienia, co jest 

przedmiotem jej zainteresowania jest uświadomienie sobie, jak emocje wpływają 

na racjonalność decyzji inwestorów, a idąc dalej – jak podejmowanie decyzji w 

sferze finansów oddziałuje na emocje. Autor na podstawie analizy dostępnej 

literatury i przykładów z praktyki inwestycyjnej stara się dowieść prawdziwości 

tezy badawczej mówiącej, że poznanie własnej psychiki może okazać się równie 

ważne, dla przyszłych zysków na giełdzie papierów wartościowych, jak warsztat, 

wiedza i narzędzia inwestycyjne. 

 

Słowa kluczowe: rynek finansowy, papiery wartościowe, psychologia, 

inwestycje finansowe 

 

PSYCHOLOGY OF INVESTMENT IN SECURITIES MARKET 

Summary: Numerous investors around the world are asking themselves the same 

question: how to increase their investment efficiency? Many of them using 

complex investment systems, technical and fundamental analysis , subscribing 

costly newsletters are confused by observing the regular decrease of investment 

capital in the long term. Most often they don’t notice errors in their own 

methodology, so they blame all of exogenous factors. This phenomenon shows 

the space where the finances interconnect with psychology and creating a new 

field of research inside economic psychology - the psychology of investing. The 

key to understand what is the object of it’s interest is to realize how emotions 

affect the rationality of the decision of investors , and going further - how making 

decisions in the sphere of finance affects emotions? Based on the analysis of the 

available literature author is trying to suggest that knowledge about own psyche 

may be equally important for future profits on the stock exchange, as a 

investment knowledge and other tools. 

 

Keywords: financial market, securities, psychology, financial investments 
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Maciej Bieluch 

 

RYNEK UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH  

W POLSCE – ANALIZA PORÓWNAWCZA OFERT 

UBEZPIECZYCIELI TYTULARNYCH ORAZ OFERT 

BIUR PODRÓŻY 

 

Wprowadzenie 

Imprezy turystyczne są ściśle związane z działalnością zakładów 

ubezpieczeniowych. Każdorazowa czasowa zmiana miejsca pobytu, pomimo 

najlepszej organizacji może stwarzać dla jej uczestników sytuacje 

potencjalnie niebezpieczne, zagrażające zdrowiu, mieniu bądź życiu.
1
 

Niektóre z tych zagrożeń związane są z różną od codziennej aktywnością i 

sposobem spędzania czasu wolnego tj. uprawianie sportów, eksplorowanie 

trudno dostępnych miejsc etc. Dlatego tematem moich badań będzie analiza 

aktualnych ofert ubezpieczeń podróży oferowanych przez biura podróży i 

ubezpieczycieli tytularnych dla studentów podróżujących po Europie. 

Podczas podróży, utrata środków finansowych, bagażu czy zdrowia jest 

najczęściej dużo trudniejsza do odrobienia niż w warunkach miejsca stałego 

pobytu. Dlatego turyści, tour-operatorzy i inne jednostki organizacji turystyki 

starają się zminimalizować potencjalne zagrożenia wynikające z podróży 

poprzez ubezpieczenia.
2
 

 

Rodzaje ubezpieczeń w Polsce 

Ubezpieczenia z definicji mają przenieść bądź ograniczyć 

odpowiedzialność za pewne aspekty (które objęte i opisane są w warunkach 

umowy zawieranej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym) 

                                                 
1
 Turystyka, W. Kurek (red.), PWN, Warszawa 2008, s. 189. 

2
  bsługa ruchu turystycznego, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków 2010, s. 219. 
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zdarzenia losowego, które mogą wystąpić tak naprawdę w każdym momencie 

naszego życia. Zagrożenia te zazwyczaj mają charakter negatywny, wiążą się 

przede wszystkim z wzrostem zapotrzebowania finansowego lub utraty 

finansów lub zdrowia.  

Ubezpieczenie powoduje, że straty pieniężne jakie musiałby ponieść 

turysta rozkładają się na większą liczbę podmiotów. Nie obowiązuje tu prosta 

zasada wspólnego ponoszenia strat, profesjonalna jednostka obejmuje 

gwarancją turystę i ocenia ryzyko – na podstawie tego ustala jaki wkład 

finansowy powinny wnieść jednostki do wspólnego funduszu z którego 

pokrywane będą ewentualne straty podróżujących
3
. 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku przedstawia 

ubezpieczenia: 

 dobrowolne, 

 obowiązkowe. 

Oba typy ubezpieczeń mają charakter umowny- co oznacza że w obydwu 

wypadkach ochronie podlega osoba która zawrze umowę z zakładem 

ubezpieczeń, która jest podstawą do późniejszych roszczeń. 

Obowiązkowe ubezpieczenia wyróżniają się tym, że wynikają 

bezpośrednio z zapisów prawnych dotyczących działalności 

ubezpieczeniowej, co prowadzi do wniosku że zakład ubezpieczający nie 

może uniemożliwić takiego ubezpieczenia. Ogólne warunki tych ubezpieczeń 

tworzone są przez Ministra Finansów, a jakiekolwiek żądania wypłaty z ich 

tytułu następują w razie wypadku z Funduszu Gwarancyjnego, którego 

finanse powstają dzięki składkom jakie ponosi każdy zakład czy towarzystwo 

ubezpieczeń. Jednym z takich obligatoryjnych ubezpieczeń jest 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów 

                                                 
3
 Ibidem, s. 102. 
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mechanicznych za szkody powstałe w wyniku ruchu tych pojazdów inaczej 

OC
4
. 

 

Ubezpieczenia dobrowolne 

Aktualnie rynek posiada ogromny wachlarz dobrowolnych 

ubezpieczeń, dzięki czemu każdy podróżnik może wybrać odpowiednio 

dopasowany do własnych potrzeb. Przedstawię teraz pokrótce najważniejsze 

z nich, z szczegółami które pozwolą Czytelnikowi uniknąć nieprzyjemności 

w wypadku negatywnych zdarzeń losowych i potencjalnych roszczeń wobec 

zakładu ubezpieczeń
5
. 

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

Polegają one na zabezpieczeniu w wypadkach polegających na 

uszkodzeniu ciała, śmierci bądź, trwałemu uszczerbku na zdrowiu. W 

wypadku częściowego uszkodzenia ciała wypłacany jest określony procent 

od sumy ubezpieczenia, który określany jest przez specjalistę medycyny. 

Takie ubezpieczenie nie powinno być niższe niż 25 tysięcy złotych
6
. 

 

Karta Euro > 26 

Jeśli jesteś osobą poniżej 26 roku życia, lub studiujesz możesz 

wyrobić Kartę Euro>26 która zasługuje na szczególną uwagę i stanowi dobrą 

alternatywę dla KLZ i NNW. Kwota za wyrobienie tej karty jest stosunkowo 

niska a oferuje nam ubezpieczenia KLZ i NNW oraz szereg zniżek w 

punktach gastronomicznych, wielu sklepach, placówkach kulturalnych oraz 

usługach transportu podmiejskiego i pociągów dalekobieżnych. Dla osób 

                                                 
4
 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, B. Meyer (red.), Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 2004, s. 105. 
5
 K. Szymański, Bezpieczna turystyka i rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2009, s. 94. 
6
 Ibidem, s. 95. 
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które uprawiają sporty ekstremalne oferowana jest rozszerzona wersja karty 

Euro SPORT, zabezpieczając od losowego ryzyka ich uprawiania (z paroma 

wyjątkami). Na stronie internetowej WWW.euro26.pl wymienione są 

placówki w których prowadzona jest sprzedaż kart.
7
 

 

Ubezpieczenie OC 

To szczególny rodzaj ubezpieczenia pozwalający na zmianę 

odpowiedzialności cywilnej w wypadku gdy wyrządzimy szkody osobie bądź 

mieniu. Dzięki niemu nie ponosimy kosztów w razie gdy to nam zdarzy się 

wyrządzić szkody. Warto zauważyć że powodując wypadek możemy zostać 

pociągnięci do odpowiedzialności finansowej jeśli zaniechamy pomocy 

pokrzywdzonej osobie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż jeśli w wyniku 

spowodowania wypadku poszkodowany zostanie inwalidą bądź umrze, 

możemy być zmuszeni do wypłaty wieloletniej renty dla pokrzywdzonego 

lub jego rodziny. Dlatego, ubezpieczenia te mogą być wyjątkowo pomocne. 

Przy zawieraniu umowy z zakładem ubezpieczającym warto zwrócić uwagę 

czy suma gwarancyjna jest dla nas wystarczająca, powinna wynosić ona co 

najmniej 50000 euro
8
. 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ) oraz przewozu do państwa 

osoby poszkodowanej. 

Takie ubezpieczenie ograniczy wydatki na samodzielne leczenie za 

granicą bądź pobyt w szpitalu. Jak wiadomo, ceny hospitalizacji i leczenia 

mogą sięgać kwot wielokrotnie przewyższające koszty leczenia w kraju. 

Dlatego też warto zaopatrzyć się w takie ubezpieczenie nawet jeśli kraj 

znajduje się w UE. Ponadto wyjeżdżając poza granicę UE to ubezpieczenie 

staje się obligatoryjne. Należy jednak pamiętać aby czytać umowę, ponieważ 

                                                 
7
 Ibidem, s. 98. 

8
 Ibidem, s. 98. 
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w niektórych krajach część kosztów pokrywana jest z kieszeni turysty - staje 

się więc konieczne zapoznanie z zasadami panującymi w danym kraju przed 

wyjazdem. Kolejnym ważnym aspektem jest pokrycie kosztów transportu do 

kraju - co stanowi ogromny koszt - pamiętajmy więc aby KLZ obejmowało 

koszty podróży w kwocie nie niższej niż 6000 euro. Ponadto KLZ może 

pokrywać wymaganą opiekę prywatnych gabinetów lekarskich.
9
 

 

Ubezpieczenie kosztów odwołania z powodu losowego imprezy turystycznej 

lub wcześniejszego z niej powrotu 

Jeżeli w miejscu w którym przebywamy nastąpi klęska żywiołowa 

możemy rościć zwrot poniesionych kosztów, podobnie w wypadku ewakuacji 

z miejsca zagrożonego. Jeśli nagle zachorujemy, zdarzy się wypadek bądź 

śmierć, posiadając takowe ubezpieczenie możemy odzyskać pieniądze za 

poniesione koszty i zaliczki
10

. 

 

Ubezpieczenie bagażu 

Wybierając się na wakacje, aktywny wypoczynek związany ze 

sportem, warto zadbać o nasz bagaż i sprzęt sportowy. Kwota gwarancyjna 

jest oceniana intuicyjnie przez turystę- powinna wynosić mniej więcej tyle ile 

wart jest bagaż w całości. Ubezpieczenie to zapewnia nam zarówno ochronę 

przed całkowitą utratą jak i uszkodzeniem w wyniku zdarzeń losowych 

(wypadek komunikacyjny, pożar, powódź, grad czy huragan). Warunki 

wypłaty odszkodowań są bardzo ściśle określone, warto zatem przed 

ubezpieczeniem zapoznać się dokładnie kiedy uznawane są kradzieże itp.
11

. 

 

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

                                                 
9
 Ibidem, s. 95. 

10
 Ibidem, s. 100. 

11
 Ibidem, s. 99. 
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Każde państwo ustala odrębne zasady o odpłatności usług 

zdrowotnych, należy zatem uważać aby sprawdzać przed wyjazdem które 

świadczenia są darmowe czyli w tym wypadku pokrywane przez EKUZ. 

Kartę można wyrobić w wojewódzkim oddziale placówki NFZ, wypełniając 

wcześniej pobrany wniosek ze strony internetowej WWW.nfz.gov.pl . Można 

go również wysłać pocztą lub faksem. Korzystając z placówek służby 

zdrowia za granicą należy pamiętać aby sprawdzić czy ma ona podpisany 

kontrakt z NFZ – czyli czy koszty zostaną zrefundowane. Zmiany i 

wymagane informacje można znaleźć na stronie WWW.nfz.gov.pl/eu 
12

. 

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w jego podstawowej formie. Od 

momentu wstąpienia do UE nie ma obowiązku wyrabiania Zielonej Karty w 

wypadku wizyty w krajach członkowskich. Poza nią, musimy posiadać 

Zieloną Kartę. Sumy gwarancyjne powinny utrzymywać poziom 300000 euro 

w wypadku mienia i 1500000 w wypadku szkody na osobie
13

. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowano 

ubezpieczenia turystyczne do Sekcji K- Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa w dziale 65- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze 

emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Ibidem, s. 97. 
13

 Ibidem, s. 99. 
14

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), dostępne pod: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072511885 
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Tabela 1.  Wybrane przykłady dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych 

Następstw 

nieszczęśliwych 

wypadków i 

kosztów leczenia 

-kosztów leczenia powstałych w czasie podróży zagranicznej, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie 

podróży zagranicznej, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów 

lub wycieczek, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków kuracjuszy w sanatoriach, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kolonii i 

obozów,  

- następstw nieszczęśliwych wypadków gości hotelowych. 
Rzeczy osobistych 

i bagażu 

podróżnego 

- ubezpieczenie bagażu podróżnego, 

- ubezpieczenie obiektów hotelarskich od kradzieży z włamaniem 

i rabunki. 

Ubezpieczenie 

odpowiedzialności 

cywilnej 

- odpowiedzialności cywilnej uczestników imprez turystycznych 

obejmujących polowania, 

- odpowiedzialności cywilnej agentów turystycznych, 

- odpowiedzialności cywilnej pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych, 

- odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 

ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej, 

- odpowiedzialności cywilnej prowadzących parkingi 

samochodowe, 

- odpowiedzialności cywilnej prowadzących parkingi 

samochodowe, 

- odpowiedzialności cywilnej utrzymujących hotele i podobne 

zakłady. 

Inne 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub 

przerwania w niej uczestnictwa z przyczyn losowych, 

- ubezpieczenie obiektów hotelarskich od ognia i innych zdarzeń 

losowych, 

- ubezpieczenie ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem 

narciarstwa i windsurfingu, 

- ubezpieczenie sprzętu turystycznego, 

- ubezpieczenie świadczenia pomocy na rzecz osób, które 

napotkały problemy w czasie podróży zagranicznej  

(tzw. assistance tourist). 
Źródło: Wybrane aspekty…, op. cit., s. 106. 

 

Biura podróży i ich ubezpieczenia 

Klienci coraz częściej stawiają na komfort, oczekując od sprzedawcy 

kompleksowej obsługi. Oferując pełen pakiet usług, rośnie ich prestiż i 

poważanie na rynku, dlatego też biura coraz częściej do swoich ofert dodają 

ubezpieczenia. Do takich firm, należy ITAKA. Oferuje ubezpieczenia 

zakładu EuropäischeReiseversicherung AG, który jak w/w oferuje 
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kompleksowy zakres, dostosowany do wycieczki którą nabywamy. Co jest 

ciekawe, prezentowane przez nich ubezpieczenia są przyzwoite, sumy 

gwarancyjne w pakiecie Complex Plus, pokrywają się z sumami 

ubezpieczycieli zewnętrznych co świadczy o wysokim poziomie 

oferowanych usług. ITAKA posiada drugie co do wysokości w Polsce sumy 

gwarancyjne. Ich gwarancja ubezpieczeniowa wynosi 144mln zł w tym 

roku.
15

 Kolejnym i jednocześnie najlepiej prezentującym się w tym roku 

biurem jest Tui
16

. Jego gwarancja ubezpieczeniowa na ten rok wynosi ponad 

157 mln złotych. Przy czym oferuje wyższe sumy w NWW, KLZ. Na trzeciej 

lokacie uplasowało się RainbowTours, z sumą 70,3 mln gwarancji na ten rok 

kalendarzowy, która wobec powyższych wypada najsłabiej z sumami 

gwarancyjnymi
17

. 

 

Analiza aktualnych ofert dla studenta o określonych potrzebach 

Studenci to szczególna grupa biorców usług ubezpieczeniowych, 

ponieważ maja relatywnie wysokie wymagania przy niskim nakładzie 

finansowym. Związane jest to głównie z brakiem stałego źródła dochodu z 

tytułu pełnowymiarowej pracy. Studenci postrzegani są przez ubezpieczycieli 

jako osoby znajdujące się w grupie ryzyka, ze względu na wzmożoną 

aktywność fizyczną i większą skłonność do podejmowania ryzyka. Przejdę 

zatem, do analizy porównawczej ofert oraz kosztów dla studenta o 

następującym profilu:  

Student (wiek 20-25 lat) chce wyjechać na wycieczkę 

zagraniczną(Europa) na dwa tygodnie w sezonie letnim, a jego ubezpieczenie 

oprócz zakresu podstawowego pakietu oferowanego przez większość 

                                                 
15

 http://www.itaka.pl/warunki/ubezpieczenie/ (19.05.2014). 
16

 http://www.tui.pl/zanim-zarezerwujesz/warunki-imprez-i-ubezpieczen (19.05.2014). 
17

 https://www.rainbowtours.pl/Content/Files/przeczytaj-koniecznie.pdf (19.05.2014). 
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ubezpieczycieli ma obejmować ubezpieczenie na sprzęt sportowy (co 

najmniej na kwotę 3000 zł) oraz nurkowanie amatorskie ze sprzętem. Analiza 

zawiera zestawienie ofert trzech przykładowych ubezpieczycieli i trzech biur 

podró y. Tabela dotyczy ofert indywidualnych zawartych na dzień 

30.06.2014 roku.  

Na podstawie zdobytej wiedzy podczas procesu pozyskiwania 

informacji od biur podróży okazało się, że wiodące biura podróży Itaka i TUI 

mają zawartą umowę z tym samym zakładem ubezpieczeń - 

EuropäischeReiseversicherung AG, jako głównym ubezpieczycielem. TUI 

poza tą umową, związane jest z TU Europa, co stanowi o możliwości wyboru 

bardziej zindywidualizowanej oferty, poszerzonej o wachlarz tego zakładu. 

Co ciekawe, o ile Neckermann i TUI nie ma obligatoryjnego ubezpieczenia, o 

tyle Itaka w koszty wycieczki obowiązkowo wlicza podstawowe 

świadczenia. Ceny ubezpieczeń są uzależnione od wieku podróżujących. 

Zaskakujące okazało się, iż wśród ubezpieczycieli tytularnych ceny składki 

ubezpieczeniowej są najbardziej wrażliwe na fakt posiadania chorób 

przewlekłych, a różnica ceny może stanowić od 20 do nawet 50 % 

ubezpieczenia podstawowego. Według sprzedawców analizowanych ofert, 

studenci to grupa która najrzadziej wykupuje ubezpieczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 Wybrane oferty ubezpieczeniowe biur podróży i ubezpieczycieli tytularnych 
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Podsumowanie 

Podsumowując dane oferty widać, że tańsze są umowy zawierane 

bezpośrednio z biurem podróży, spowodowane jest to tym, że biura podróży 

mając podpisane umowy i sprzedając ubezpieczenia, mają duże zniżki i 

pomimo sprzedaży ofert masowo, nie tracą one swojej elastyczności i 
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możliwości indywidualizacji. Usługa obligatoryjna oferowana przez Itakę 

jest niezwykle tania pomimo wymogu dodatkowego jakim jest sprzęt 

sportowy i nurkowanie, ale zakres ochrony jest bardzo ograniczony. 

Relatywnie najkorzystniejsza jest oferta Ergo Hestia biorąc pod uwagę 

wysokości sum gwarancyjnych i cenę za jaką jest oferowana. Podczas 

pozyskiwania informacji okazało się, że chęć kupna ubezpieczenia zależy od 

sposobu przedstawienia oferty przez sprzedawcę. Rynek ubezpieczeń 

turystycznych jest bardzo zmienny, wiąże się to z burzliwymi zmianami 

gospodarczymi, finansowymi i technologicznymi. Idąc za duchem czasu, 

zmienia się również turystyka. Ubezpieczenia są nieodzownym elementem, z 

jakim każdy człowiek spotyka się w którymś momencie swojego życia. 

Należy jednak pamiętać aby dokładnie przeanalizować warunki 

ubezpieczenia, co uchroni nas przed rozczarowaniem, bowiem wiele z nich 

objętych jest rzędem obostrzeń w celu zapobiegania nadużyciom ze strony 

biorcy ubezpieczenia, oraz dbałości o własną korzyść. Jednocześnie 

różnorakość zaprezentowanych ofert pokazuje że wiele osób może odnaleźć 

ofertę na miarę własnych potrzeb. 
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Streszczenie: Historia ubezpieczeń turystycznych nierozerwalnie wiąże się z 

potrzebą migracji ludzi w dowolnych celach poza miejsce ich codziennego 

zamieszkania. Nie dziwi zatem, że w procesie urbanizacji i wzrostu technologii 

zmieniały się zagrożenia jakie niosła za sobą turystyka jak i potrzeba poczucia 

bezpieczeństwa podróżników. Burzliwy rozwój gospodarczy sprawił że 

ubezpieczenia turystyczne stawały się coraz bardziej elastyczne, aby nadążyć za 

tempem rozwoju turystyki. Artykuł poświęcony jest kwestii rynku ubezpieczeń 

turystycznych w Polsce, rodzaju polis, ich istoty, warunków zawierania umów oraz 

analizy aktualnych ofert na polskim rynku. Celem tego artykułu jest przybliżenie 

specyfiki poszczególnych ubezpieczeń w turystyce, omówienie zakresu jaki 

obejmują, zwrócenia uwagi na kwoty sum gwarancyjnych i analiza aktualnego 

rynku ubezpieczeń w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia turystyczne, rynek ubezpieczeń, rodzaje 

ubezpieczeń 

 

 

TRAVEL INSURANCE MARKET IN POLAND – A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE OFFERS OF THE TITULAR INSURERS AND 

TRAVEL AGENTS 

 

 

Summary: History of travel insurance is connected with need of emigration every 

people in whichever reason, out of place of living. It is not surprising, therefore, that 

in the process of urbanization and the growth of technology have changed the threat 

they carried behind tourism and the need of security and safety of travelers. 

Turbulent economic development caused that travel insurance became more flexible 

to keep pace with the development of tourism. 

 

Keywords: travel insurance, insurance market, types of insurance 
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Adrian Zińczuk 

 

ZASTOSOWANIE LEAN MANAGEMENT  

W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce nie ma znaczenia tak naprawdę ilu 

pracowników produkcyjnych, kierowników zatrudni szef danego 

przedsiębiorstwa - wszystko to musi się opierać o racjonalne podstawy 

samozachowawcze zarządcy, żeby dzięki procesowi zarządzania zwiększyć 

wartość przedsiębiorstwa i jego rentowność. Podmiot może być duży lub 

mały, ale kwestia tego czy przedsiębiorca zatrudni taką właśnie ilość 

pracowników, wynika z faktu, czy najzwyczajniej w świecie go na to stać i 

czy mu się to kalkuluje. Wynika to z zasady racjonalnego gospodarowania
1
. 

Można ją interpretować w dwóch wymiarach: jako maksymalizacja poziomu 

efektów, przy stałym poziomie nakładów lub jako minimalizacja nakładów, 

przy stałym poziomie efektywności. W obecnych czasach, dlatego liczy się 

często jakość, a nie ilość. Jednakże istotny wpływ na przedsiębiorstwo ma 

jego otoczenie ekonomiczne. Często to, jaką strategię racjonalnego 

gospodarowania obejmą władze spółki, zależy od warunków w jakich ona 

funkcjonuje. Po wybuchu światowego kryzysu gospodarczego rosną 

systematycznie koszty utrzymania gospodarstw domowych. W czasach dużej 

niepewności gospodarczej częstym zjawiskiem jest również spadek 

dochodów ogółem, jak również wzrost bezrobocia. To wszystko ma swój 

negatywny efekt na spadek poziomu produkcji przedsiębiorstw. Większość 

podmiotów gospodarczych była nieprzygotowana na gwałtowne załamanie 

wzrostu gospodarczego, co było widoczne w ostatnich latach. Z tego powodu 

                                                 
1
 Metody organizacji i zarządzania.  ształtowanie relacji organizacyjnych, W. Błaszczyk 

(red.), PWN, Warszawa 2005, s. 271-272. 
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przedsiębiorstwa starają się stosować różnego rodzaju innowacje, które 

pomagają zabezpieczyć się lub zmniejszyć negatywny wpływ oddziaływania 

ich otoczenia ekonomicznego. Przykładem skutecznej obrony przed skutkami 

kryzysu może być zestaw technik lean management. Jest to metoda 

zarządzania o długoletniej tradycji, która łączy w sobie złożone techniki 

kooperujące ze sobą i pozwalające uzyskać jednolity system, który zapewnia 

maksymalny poziom efektywności przedsiębiorstwa. Jednakże lean 

management jest jedną z wielu alternatyw, gdzie każda przynosić może 

korzyści w innych obszarach działalności. Wybór metody zarządzania jest 

dlatego bardzo istotnym czynnikiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu przez 

przedsiębiorstwo na rynku. 

Niniejszy artykuł porusza problemy związane z odpowiednim 

doborem metody zarządzania przedsiębiorstwem w czasach wysokiej 

zmienności otoczenia, koncentrując się na wybranej metodzie zarządzania 

jaką jest lean management. Celem pracy jest analiza zastosowania metody 

zarządzania przedsiębiorstwem - lean management w warunkach 

niepewności gospodarczej, tzn. określenie jej narzędzi i procesu wdrożenia, a 

także zalet i wad stosowania. W zakończeniu podjęto próbę skonstruowania 

zaleceń i reguł stosowania lean management w celu zwiększenia 

efektywności podmiotu gospodarczego funkcjonującego w warunkach 

wysokiej zmienności otoczenia. Autor zastosował metodę desk research, 

czyli technikę analizy już istniejących danych z różnych źródeł. W artykule 

zostały wykorzystane wnioski m.in. z badań dotyczących wpływu kryzysu na 

metody zarządzania w sektorze hotelarskim Magdaleny Kaniewskiej ze 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 2012 roku. 
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 Geneza metody lean management  

 W literaturze koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem jest 

rozumiana jako kategoria, która stanowi zbiór ogólnych założeń i postulatów 

ukierunkowanych na podniesienie efektywności całości lub części podmiotu 

gospodarczego
2
. Opracowano wiele kompleksowych metod i narzędzi 

zarządzania, wśród których obok lean management, której poświęcony jest 

niniejszy artykuł można wymienić m. in. Total Quality Management, 

controlling, czy reengineering.  

Początki lean management sięgają roku 1908, kiedy to Henry Ford 

sięgnął po zastosowanie flow production, który to proces umożliwiał ciągle 

odnawiającą się produkcję. Po zakończeniu wytwarzania elementów jednego 

auta (modelu T), maszyny i robotnicy zaczynali produkować kolejne, a 

poprzednie były łączone w całość dając końcowy wyrób. Ford wykorzystał 

tutaj wynalazek taśmy - sam go nie odkrył, ale przystosował do warunków 

produkcji samochodów - dzięki czemu jego fabryki były w stanie ukończyć 

samochód nie w czasie 12,5 h jak to miało miejsce w innych amerykańskich 

przedsiębiorstwach, ale w ciągu 1,5 h. Co więcej, odpowiednie zarządzanie 

spowodowało, że z taśmy produkty gotowe schodziły co około 30 sekund. 

Zastosowanie technologii i redukcja czasu potrzebnego na proces produkcji 

jednego dobra, pozwoliły mu na zaspokojenie wielkiego popytu na auta w 

Stanach Zjednoczonych. Przy odpowiednio niskim koszcie wytworzenia 

Henry Ford mógł sobie pozwolić na zastosowanie zagrywek cenowych 

produktu, zwiększając tym samym wielkość sumy swoich klientów
3
. 

Sukcesy amerykańskiego przedsiębiorcy przyciągnęły uwagę wielu 

zagranicznych przedsiębiorstw, w tym właściciela jego odpowiednika z 

branży motoryzacyjnej w Japonii - Toyoty. Ówczesny właściciel Toyoda 

                                                 
2
 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999,  

s. 74. 
3
 Ibidem, s. 47. 
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Spinning and Weaving Co. Ltd - Sakichi Toyoda, pod pretekstem rutynowej 

misji handlowej wysłał swego syna - Kiichiro Toyodę do Stanów 

Zjednoczonych, aby ten poszerzył swoją wiedzę z zakresu produkcji podczas 

zwiedzania tamtejszych fabryk. Po powrocie ze Stanów, firma Toyody na 

czele ze swoim inżynierem produkcyjnym - Taiichim Ōno - 

przekwalifikowała profil swojej działalności na motoryzację w 1930 roku. 

Zgromadzone zasoby z wcześniejszej działalności – tekstyliów - pomnożone 

przez ogromny popyt podczas I Wojny Światowej pozwoliły firmie na 

masową produkcję. Jak na tamte czasy, sam proces zarządzania był 

nietypowy, ponieważ produkcja i transport odbywały się w tym samym 

czasie, w zsynchronizowanym cyklu produkcyjnym. Cała koncepcja 

zarządzania rodziny Toyodów, opierała się na jednej zasadzie: decyzje w 

zarządzaniu mają mieć podstawy w dalekosiężnej koncepcji – nawet kosztem 

krótkoterminowych wyników finansowych. Tak właściciel firmy, jego syn 

oraz inżynier stworzyli zbiór metod zarządzania, który nazywa się Toyota 

Production System (TPS). Mieli oni na celu eliminację nadwyrężeń i 

trudności, nieregularności, marnotrawstwa w produkcji. Jeżeli chodzi o to 

ostatnie, to według Taiichiego Ōno można wyróżnić
4
: 

 nadprodukcję; 

 zapasy; 

 błędy i wady jakościowe; 

 oczekiwanie; 

 nadmierne przetwarzanie; 

 zbędny transport; 

 zbędny ruch. 

 Dodatkowo, Kiichiro Toyoda przestawił produkcję na osiągnięcie 

możliwie najlepszej jakości, niskich kosztów oraz dostaw produktów poprzez 

                                                 
4
 M. Imai, Gemba Kaizen, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006, s. 43. 
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wyeliminowanie wszelkich rodzajów marnotrawstwa w procesach firmy, tak 

aby mógłby realizować zapotrzebowanie klientów. Metoda ta nazywa się Just 

in Time. Inną techniką zastosowaną w Toyocie była metoda: Jidoka, która 

polegała na tym, że gdy w procesie produkcyjnym zostaje wykryta usterka, 

zostaje on wstrzymany natychmiastowo, a po jej usunięciu wznawia się 

automatycznie produkcję. 

 Wprowadzenie tych wszystkich technik dało w efekcie: 

 projektowanie procesu produkcyjnego, który jest w stanie dostarczać 

wymagane rezultaty w sposób płynny i elastyczny; 

 eliminację marnotrawstwa, czyli wszystkich czynności nie 

dodających wartości dla klienta; 

 skrócenie cyklu produkcyjnego; 

 maksymalizacja produktywności przy niższym wykorzystaniu 

zasobów. 

Od chwili wprowadzenia TPS w przedsiębiorstwie, ten rodzaj 

systemu zarządzania został rozpowszechniony i jednocześnie modyfikowany 

przez lata. Jednakże rodzinę Toyodów, uznaje się za tych, którzy dali 

podwaliny i początek metoda lean management. 

 

Założenia i narzędzia lean management 

Metoda ta opiera się na racjonalnym ograniczaniu zasobów 

potrzebnych do produkcji, takich jak: powierzchnia, pracownicy, nakłady 

inwestycyjne, czas, itd., a jednocześnie na skupieniu się na maksymalnym 

wykorzystaniu środków i dostosowaniu przedsiębiorstwa do warunków 

panujących na rynku. Dzięki tej metodzie organizacji produkcji, ogranicza się 

wszystko co potrzebne w procesie produkcji tak, aby produkt finalny posiadał 

wysoką jakość, dzięki czemu odpowiada w większym stopniu oczekiwaniom 

klientów. Wytworzony w ten sposób produkt, charakteryzuje się dużo niższą 
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kosztochłonnością, niż inny produkt wytworzony tradycyjną metodą 

masowej produkcji.  

Szczupłe podejście wyróżnia pięć zasad, stanowiących fundament i 

jednocześnie drogę postępowania, którą można odnieść zarówno do 

przedsiębiorstwa jako całości, ale też do pojedynczych procesów, jak i 

działań konkretnego pracownika: 

 określ, które z czynności przynoszą wartość z punktu widzenia 

klienta; 

 zidentyfikuj wszystkie czynności obecnie niezbędne do wytworzenia 

produktu wzdłuż całego łańcucha wartości; pozwoli to 

zidentyfikować kroki będące marnotrawstwem; 

 stwórz nowy łańcuch wartości, wolny od marnotrawstwa w postaci 

przestojów, zakłóceń, powrotów itp.; 

 rób to, czego wymaga klient; 

 dąż do perfekcji, usuwając identyfikowane przyczyny 

marnotrawstwa
5
. 

Bardzo ważnym efektem implementowania szczupłego podejścia jest 

kreowanie postaw, w których szybciej i pełniej dostrzegane są różnego 

rodzaju nieefektywności i ich przyczyny. Postawy te są generatorem wielu 

nowych rozwiązań konwencjonalnych (rozwój), jak również 

niekonwencjonalnych (innowacyjność) i mogą się stać źródłem przewagi 

konkurencyjnej. 

Metoda lean management operuje kilkudziesięcioma wzajemnie 

uzupełniającymi się narzędziami. Zapewnia to pomoc na każdym etapie 

rozwoju przedsiębiorstwa, poszczególnych działów czy pojedynczych 

projektów. Do najważniejszych narzędzi metody lean management należą: 

                                                 
5
 P. Hines, Kierunek – organizacja LEAN, LeanQ Centrum, Gdańsk 2003, s. 8. 
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 5 S, czyli systematyczne uczenie się, dyscypliny, standaryzacji i 

dążenia do doskonałości. Odwołuje się nazwą do wykonania pięciu 

kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i 

Samodyscypliny; 

 TPM, inaczej Total Productive Maintenance, w literaturze polskiej 

często nazywane Optymalnym Utrzymaniem Ruchu, której celem jest 

zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. Jest to 

system, który umożliwia minimalizację awarii oraz poprawę jakości 

dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników; 

 VSM, inaczej Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia 

Wartości; celem jest zgromadzenie danych na temat rzeczywistego 

przepływu elementów fizycznych i informacji; 

 SMED – Single Minutes Exchange of Die –celem jest wykonywanie 

podczas przezbrojeń maszyny tylko bezwzględnie koniecznych prac. 

Wszystkie inne kroki wykonywane są albo przed przezbrojeniem albo 

po nim. Ogólnie polega na skróceniu czasu jej kalibracji. 

Istotnym narzędziem z punktu widzenia innowacyjności 

przedsiębiorstwa jest technika Kanban. Może być stosowana przez zakłady 

produkcyjne do sterowania przepływem materiału; jej proinnowacyjność 

objawia się w możliwości bardzo głębokiego kształtowania, w zależności od 

potrzeb przedsiębiorstwa. W czystej postaci polega na przemieszczaniu 

(określonym procedurą) informacji zapisanej na standaryzowanych kartkach, 

a wraz z nimi przemieszczanie materiału w określonych ilościach w górę 

strumienia wartości. W rozbudowanej postaci każde takie przemieszczenie 

może być rejestrowane przy pomocy bezprzewodowych terminali 

skanujących, gdzie każdy ruch jest określony odpowiednim kodem 

kreskowym i generuje konkretne zdarzenia w systemie księgowym. 
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Należy nadmienić, że zarządzanie przedsiębiorstwem metodami lean 

management ze względu na swój długofalowy charakter, jest powolnym, 

kosztownym, a także ciągłym procesem, który wymusza wprowadzenie 

radykalnych, a często całościowych zmian, wszystkich procesów i struktur w 

zakresie działalności, organizacji i funkcjonowania. Problem wyboru tej 

metody zarządzania podmiotem gospodarczym jest uzasadniony, ponieważ 

władze danej spółki, podmiotu, są zobowiązane do wprowadzenia zmian już 

na poziomie elementarnym w obecnie wykorzystywanym systemie 

funkcjonowania. Często wiąże się to z redukcją nieefektywnych miejsc 

pracy, co powoduje niezadowolenie wśród kadry pracowniczej. Dodatkowo 

istotnym efektem, o którym warto wspomnieć, jest ukierunkowanie potrzeb 

na specjalistów, zaniedbując przy tym potrzeby pracowników o niższych 

kwalifikacjach. Często tego typu postępowanie prowadzi do wzrostu stresu i 

spadku motywacji wśród kadry. Proces prowadzi do zmniejszenia złożoności 

organizacji, co przekłada się na prostotę jej procedur, a tym samym może 

nastąpić wzrost zagrożenia płynności i spadek jakości świadczonych usług. 

 

Wykorzystanie lean management w warunkach niepewności 

gospodarczej na przykładzie branży hotelarskiej 

Jak opisano wcześniej, metoda lean management skraca czas 

produkcji, obniża koszta, powoduje zwiększoną efektywność 

przedsiębiorstwa. Bogactwo narzędzi lean management pozwala na 

elastyczne dopasowanie do wielkości firmy, branży, poziomu rozwoju, 

aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednak o sukcesie decyduje pełne 

zidentyfikowanie wpływu narzędzi, ich rozwój, następnie ciągłe 

samodoskonalenie efektów innowacyjnych przy prawidłowym rozpoznaniu 

potrzeb klientów. Lean management jest jedną z dróg, jakimi może podążać 

jednostka gospodarcza, podstawą do budowania innowacyjności i 
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konkurencyjności na globalnym rynku. Metoda może usprawniać proces 

zarządzania innowacjami poprzez: 

 wykorzystywanie szerokich kwalifikacji pracowników i 

dostosowywanie się do potrzeb klienta przy opracowywaniu 

innowacji; 

 zespoły zadaniowe i atmosferę współuczestnictwa w fazie 

laboratoryjnej; 

 płaską strukturę organizacyjną, ułatwiającą przepływ informacji 

zwrotnej, usprawniającą etap wzrostu innowacji; 

 produkcję potokową i system ssący, które pozwalają na szybką 

reakcję w fazie wzrostu innowacji; 

 wykorzystanie kombinacji powyższych czynników w fazie 

dojrzałości i schyłku. 

Wybór metody zarządzania przedsiębiorstwem nie zawsze jest łatwy. 

Metoda lean management jest metodą efektywną, ale i pracochłonną we 

wdrażaniu jej do procesów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. 

Przykładem może być obserwacja Magdaleny Kachniewskiej, według której 

doszło do wyraźnego wzrostu liczby hoteli w Polsce, który wystąpił w czasach 

po wybuchu kryzysu w obszarze podmiotów stosujących lean management.
6
 

Wzrost nastąpił o 8% w stosunku do ogólnej liczby hoteli. Nastąpiło to w 

głównej mierze przez likwidację wybranych komórek, struktur i nawet miejsc 

pracy, które nie przyniosły wzrostu wartości dla klienta. Przede wszystkim 

też polegało to na stopniowym ograniczaniu pewnych funkcji (np. rezygnacja 

z gromadzenia zapasów na rzecz doboru dostawców dla podmiotu 

działających w trybie just in time). Według M. Kachniewskiej, respondenci 

uważali, że ważnym elementem lean management okazała się orientacja na: 

                                                 
6
 M. Kachniewska, Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami 

hotelowymi, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 35, 61-75, SGH 2012, s. 

72. 
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„delegowanie uprawnień, decentralizacja odpowiedzialności i kompetencji, 

tworzenie małych struktur zespołowych zorientowanych na realizację 

konkretnych zadań oraz przeobrażenia w dziedzinie przygotowania 

zawodowego personelu i kształtowania postaw pracowniczych (w tym np. 

stosowanie rotacji wewnętrznej pracowników zależnie od potrzeb w obszarze 

poszczególnych stanowisk pracy, wielozadaniowość lub nawet rezygnacja ze 

ścisłego podziału personelu na piony organizacyjne)”
7
.  

Kryzys gospodarczy jest dodatkowo sytuacją, która zmusza do 

racjonalizacji działań nie tylko kierownictwo przedsiębiorstwa, ale również 

jego pracowników. Taka sytuacja w gospodarce sprzyja do przekonania 

kadry do konieczności przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu podmiotu 

gospodarczego. Z przeprowadzonych badań blisko połowa respondentów 

(51%) uważała kryzys gospodarczy, za szansę na wprowadzenie tychże 

zmian. Tylko 10 % respondentów uznało, że „opisywane zmiany udało się 

wdrożyć bez zbędnej zwłoki sprzeciwu załogi”, a zaledwie sześciu 

dyrektorów stwierdziło, że „podejmowane działania zyskały aprobatę wśród 

podwładnych”. Dyrektorzy zwrócili uwagę, że „ludzie w czasach kryzysu są 

bardziej skłonni do współpracy i konsensusu”. Wnioskiem może być tutaj 

fakt, że wprowadzenie zmian po kryzysie było łatwiejsze do 

przeprowadzenia, niż w dobie stabilizacji gospodarczej. Efektem tego jest 

fakt wynikający z badań, że 20% firm skupia się na rozwoju nowych form 

działalności, a 13% zwiększyło swoją działalność o nowe rynki geograficzne. 

Można zatem wysnuć wniosek, że w długoterminowym okresie, trudna 

sytuacja gospodarcza może okazać się korzystna dla polskich 

przedsiębiorców. Jest to dobry czas na wprowadzenie lepszych planów 

finansowych jednostek, uwzględniających wystąpienie dodatkowych 

trudności, a także efektywniejsze procesy i metody zarządzania.  

                                                 
7
 Ibidem, s. 73. 
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Według raportu
8
 zleconego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 

2008 roku nastąpił wzrost jedynie gości krajowych o 9% w porównaniu do 

ogólnej liczby z 2007 roku. Natomiast w 2009 roku spowodowało to między 

innymi spadek o 10,8% nakładów inwestycyjnych na nowe inwestycje 

zakwaterowań i gastronomii. Według zgromadzonych danych z w/w 

raportów wynika, że kryzys gospodarczy był już odczuwalny dla tego sektora 

w roku 2008. Niekorzystna sytuacja gospodarcza w sektorze hotelarskim 

objawiła się spadkiem m.in.: zamówień firm na organizowanie imprez, 

konsumpcji gospodarstw domowych na tego rodzaju usługi. Wdrożenie 

nowych zestawów rozwiązań doprowadziło do powstania nowych 

możliwości obniżania kosztów poprzez np. zaangażowanie pracowników w 

optymalizację czy możliwość renegocjacji warunków z dostawcami. Choć 

wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie nie należy do najprostszych, to 

jednak kierownicy placówek sami stwierdzili, że sam proces zmiany kultury 

organizacyjnej w ówczesnej sytuacji można było poprzeć poprzez silną 

orientację na cele, dyscyplinę pracy, otwartą komunikacją oraz gotowością 

do zmian. Według nich, zastosowanie tego typu techniki oznaczało, że kryzys 

to nie czas na rezygnację z rozwoju. W raporcie podkreślono, że „w tym 

okresie bardziej niż kiedykolwiek można (…) było rozwijać ludzi przez 

stawianie im ambitniejszych celów (…), szersze możliwości szkoleń”.  

Nacisk, zwłaszcza w hotelach sieciowych, położono na silniejsze 

motywowanie pracowników sprzedaży, zwiększenie skali szkoleń kadr, ale 

także na samą dywersyfikację produktu i opracowywanie nowych koncepcji 

dystrybucji ofert. Należy uwzględnić tutaj czynniki nieplanowane, tj. np. 

zastosowanie zmian w relacjach między franczyzobiorcą i franczyzodawcą, 

które w różny sposób rzutowały na umowy. Jednakże we wszystkich 

                                                 
8
 T. Dziedzic, K. Łopaciński, A. Saja, J. Szegidewicz, Wpływ światowego kryzysu 

gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Warszawa 2009.  
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przypadkach stosowano podstawowe techniki lean management: 

ukierunkowana kontrola kosztów i działania o charakterze modernizacyjnym 

(inwestycje). Według raportu „Strategie firm w kryzysie” , którego wyniki są 

oparte na badaniach przeprowadzonych w 2009 r. w 119 przedsiębiorstwach 

w Polsce przez firmę praktycy.com, a którego wyniki zostały wzięte pod 

uwagę przez M. Kachniewską, ponad połowa (53%) ankietowanych 

zredukowała istotnie koszty swojej działalności. Taka strategia, pozwoliła na 

racjonalizację swoich strategii w trakcie kryzysu.  

Podsumowując, zastosowanie metody lean management przez 

przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej, spowodowało wzrost ilości 

podmiotów gospodarczych w sektorze w okresie tak bardzo zmiennego 

otoczenia, jakim jest kryzys gospodarczy. Sama niepewność działania, którą 

można interpretować jako mierzalną niepewność, czy zamierzony cel 

zostanie osiągnięty
9
, powoduje często błędy w podejmowanych decyzjach 

lub niekonsekwencje założonych strategii. Można wyciągnąć wnioski, że 

odpowiednia selekcja odbiorców, nastawienie na polepszenie kontaktów z 

dostawcami i przygotowanie działalności do systemu operacyjnego 

bazującego na minimalnej dostępnej sumie zapasów z możliwością 

szybkiego ich uzupełnienia są jednymi z czynników, które wspierają 

odpowiednio przedsiębiorstwo w dobie postkryzysowej. Dodatkowo ważna 

jest restrukturyzacja działalności podmiotów hotelarskich, w tym w 

szczególności przestawienie na te jej działania, z których przedsiębiorstwo 

osiąga znaczne korzyści, przy minimalizacji ponoszonych kosztów. Istotnym 

faktem są tu wszelkie przejęcia i fuzje mniejszych placówek, przez co 

pomaga to w zachowaniu konkurencyjności na rynku. Słaba pozycja wielu 

przedsiębiorstw na rynku, okazała się istotną szansą dla mocniejszych firm, 

                                                 
9
 koncepcja została opracowana przez Komisję do Spraw Terminologii Ubezpieczeniowej 

USA w roku 1966. 
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które nie zmniejszyły zakresu swojej działalności, a powiększyły ją o inne 

rynki geograficzne. 

 

Zakończenie 

Lean management jest jedną z wielu metod zarządzania 

przedsiębiorstwem. Wybór tej metody zarządzania może okazać się 

sukcesem. Wymaga ona od właścicieli podmiotów gospodarczych sporych 

wyrzeczeń, jak i od pracowników. Jak każdy proces, tak i ten potrzebuje 

czasu, nakładów - przez co jego wdrażanie jest powolne, ciągłe i 

kompleksowe. Wprowadza radykalne i całościowe zmiany wszystkich 

struktur, procesów i ról pracowników w przedsiębiorstwie. Jednakże długa 

tradycja stosowania tego typu przedsięwzięć na przestrzeni historii ukazuje 

niezawodność tej techniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

zastosowanie metody lean management obejmowało jedynie wąski zakres 

lub było źle rozumiane. Sektor hotelarski stosował lean management głównie 

tylko w przypadku pracowników - ciągłe rotacje wewnętrzne wśród 

stanowisk pracy, wielozadaniowość, odrzucenie schematu na ścisły podział 

personelu na piony organizacyjne, itd. Pokazuje to słabą znajomość podejścia 

procesowego właścicieli i zarządców w branży, które to narzędzie jest 

podstawą w przypadku racjonalizacji struktury organizacyjno-własnościowej. 

Słaba znajomość nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem 

doprowadza powszechnie do przekonania, że kontrola efektywności 

poszczególnych pionów organizacyjnych to jedyny i właściwy sposób 

analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odnotowuje się dlatego, bardzo 

mały odsetek podmiotów gospodarczych, które stosowały metodę lean 

management. Menedżerowie podejmowali w głównej mierze decyzje o 

ograniczaniu funkcji, których nadmierna złożoność była niepotrzebna, a tym 

samym unikali oni radykalnej konieczności przebudowy firmy. Błędem jest 
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założenie, że zastosowanie samych zmian w dziedzinie przygotowania 

zawodowego personelu i kształtowania postaw pracowniczych wystarczy, 

aby wystąpił pełny efekt korzyści z zastosowania lean management (jak to 

miało miejsce u większości wdrażających technikę lean). Na podstawie 

wyników badań Magdaleny Kachniewskiej można stwierdzić, że 

zastosowanie technik, które wystąpiły w zmianach organizacji, było niczym 

innym jak efektem intuicji menedżerów przedsiębiorstw, a nie ich 

świadomym zamierzeniem. 

Odpowiednie wdrożenie metody zarządzania, jaką jest lean 

management obejmuje kompleksowy nadzór nad wprowadzanymi zmianami, 

a także analizy otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa, które poddawane 

jest ciągłym zmianom. Jednakże wcześniej, należy położyć duży nacisk na 

zmianę kadr o wyższych kwalifikacjach lub odpowiednim doszkoleniu 

obecnie zatrudnionych. Samo uświadomienie kadrom potrzeby zmian jest 

kluczem do sukcesu wdrożenia tej metody. Segment ankietowanych, który 

podjął się wdrożenia części technik lean management pokazał wzrost na 

wartości przedsiębiorstwa, a nawet rozszerzenie swojego zakresu działań na 

inne geograficzne rynki, co może świadczyć o przydatności wdrażania tej 

techniki dla przetrwania firmy. Badania wykazują, że przedsiębiorstwa w 

dużej mierze nie podjęły się wprowadzenia tejże techniki, ponieważ nie 

posiadano dostatecznej wiedzy na jej temat, dlatego też pracownicy w 

większości przypadków (70%) odrzucali jakiekolwiek zmiany w zakresie 

organizacji, struktury, itd. bo budziło to w nich „niechęć” lub „sprzeciw”. 

Jednakże te podmioty gospodarcze, które z sukcesem wdrożyły techniki w 

mniejszym lub większym stopniu postawione były przed kolejnym 

problemem. Gdy uda się wdrożyć tą metodę, istotną przeszkodą na 

utrzymaniu korzyści z jej stosowania jest zachowanie ciągłości rozwoju 

przedsiębiorstwa. Spowodowało to w okresie długoterminowym wzrost 
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zadowolenia i akceptację zmian od strony pracowników i zarządców, 

ponieważ systemy szkoleń ukazały zmniejszenie podatności na negatywne 

wpływy czynników otoczenia przedsiębiorstw. Zarządzanie lean 

management powoduje uelastycznienie struktur jak i samego podmiotu 

gospodarczego, gotowego na przyjmowanie wyzwań czasu i organizacji. 

Zaleceniami dla praktyków, aby zwiększyć efektywność tego rodzaju metod, 

jest przymus ułożenia ich w jedną całość, jako kompleksowy system 

zarządzania. Samo wdrożenie pojedynczych technik nie stanowi 

wyznacznika osiągnięcia maksymalizacji efektu, jak przyjęto sądzić. 

Wdrożone nakładem kosztów i wysiłków pojedyncze narzędzia nie będą 

spełniać swojej roli w pełni, a mogą okazać się jedynie nierentownymi 

metodami. Przykładem może być metoda 5s, która nie może być stosowana 

na początku wdrażania technik, z tego powodu, że mapowanie strumienia 

wartości może uznać uporządkowane stanowisko za niepotrzebne i je 

zlikwidować. Należy pamiętać, że narzędzia lean management są od siebie 

zależne i dopiero, jako wspólny system, który spełnia podstawowe założenia 

koncepcji lean pozwolą uzyskać oczekiwane efekty. 
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Streszczenie: Wybór odpowiedniej techniki zarządzania przedsiębiorstwem jest 

kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorcę. Ktoś, kto nie 

posiadł umiejętności sprawnej kontroli swojej działalności gospodarczej, jest z góry 

skazany na porażkę. Wypracowany wiele lat temu system technik noszący nazwę 

lean management jest w stanie zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa, powodując 

wzrost jego rentowności i zwiększenie jego majątku. W czasach ogólnoświatowego 

kryzysu po 2007 roku wiele z podmiotów w Polsce i na świecie przez złe techniki 

zarządcze i brak racjonalnego gospodarowania zgromadzonym majątkiem musiało 

ogłosić bankructwo. Na wybranym przykładzie ukazano jak przedsiębiorstwa z 

branży hotelarskiej, których kierownictwo zgodziło się wdrożyć ten system, 

uzyskały pozytywne wyniki finansowe w warunkach niepewności gospodarczej. 

Ukazano, że lean management, to długofalowy proces nastawiony na sukces 

przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, lean management, kryzys 

 

APPLICATION OF LEAN MANAGEMENT IN AN ECONOMIC 

UNCERTAINTY 

 

Summary: The article presents the lean management method in company’s 

management system. It is written how it’s working, which profits it make and when 

it was made. In the last part, it is showed how company’s, which using the lean 

management method in management system, working in crisis. The first part is 

included definition. The second part has which meaning has method. The last 

paragraph sums up all information and the meaning of management in company. 

The author shows the meaningful role of this method for company in crisis.  

 

Keywords: management, enterprise, lean management, crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 
 

 

 

Bibliografia  (wybór) 
 

 

Alińska A., Grzywacz J., Latoszek E., Proczek M., Zawiślańska I., 

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik 

wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008. 

Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi po yczkowe dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2006. 

Bielawska A., Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zmiany instytucjonalne w 

polskiej gospodarce rynkowej, A. Noga (red.), Wydawnictwo PTE, 

Warszawa 2004. 

Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Investments (7
th

 ed.). New York, 2008. 

Brandt M.W., Yaron A., Time-consistent no-arbitrage models of the term 

structure, 2003. 

Brzozowska M., Business angels na rynku kapitałowym, CeDeWu, 

Warszawa 2008. 

Czempas J., Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek 

samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004–2007), [w:] 

Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, L. Patrzałek (red.), Wyższa 

Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2009. 

Dąbrowska E., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2009. 

Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007. 

Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi, C.  osikowski, J.M. Salachna 

(red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona księga II, S. Golinowska 

(red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2008. 



352 
 

Flejterski F., Pluskota P., Szymczak I., Instytucje i usługi poręczeniowe na 

rynku finansowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005. 

Gallo C., The Innovation Secrets of Steve Jobs, McGraw-Hill, New York 

2010. 

Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007. 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach 

decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, H. Sochacka-Krysiak 

(red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Warszawa 2008. 

Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005. 

Grzebyk M., Działalność inwestycyjna miasta Rzeszów w latach 2004–2006, 

[w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 

J. Sokołowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, nr 39, Wrocław 2009. 

Hipsz N., Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, Fundacja 

Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012. 

Iwanicz-Drozdowska M.,  ryzysy bankowe. Przyczyn i rozwiązania, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002. 

Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2012. 

Kahneman D., Tversky A., Judgment under uncertainty: heuristics and 

biases, Science Magazin, 185, Berkeley 1974. 

Kahneman D., Tversky A., Subjective probability: A judgment of 

representativeness, Cognitive Psychology 3/1972, Nowy Jork 1972. 

Kindleberger C., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, 

WIG- Press, Warszawa 1999. 

Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, 

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012. 

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner i 

Ska, Warszawa 1994. 

Kraska M., Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku 

komercyjnym, Wydawnictwo Stardruk, Warszawa 2004. 



353 
 

Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej, Gorynia M. (red.), Akademia Ekonomiczna w 

Poznaniu, Poznań 2002. 

Magda I., Szczygielski K.,  cena mo liwości poprawy działania polskiego 

systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne. Raport, Ernst&Young, Warszawa 2011. 

Maśloch G., Sierak J., Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, 

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Warszawa 2013. 

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw, AJG, Bydgoszcz 2004. 

Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pienię na nowych państw 

członkowskich Unii Europejskiej.  d transformacji przez integrację do 

integracji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007. 

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. 

Śliperski M., Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, 

Warszawa 2002. 

Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GPW, 

Gdańsk 1999. 

Węcławski J., Konglomeraty finansowe – nowa tendencja w rozwoju banków, 

„Bank i Kredyt” 1994, nr 9. 

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 

Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011. 

Zarządzanie wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Wydawnictwo 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 
 

 

 

 

 

Noty o autorach 
 

Tomasz Balcerak  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Arkadiusz Bebel  student, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Justyna Bednarz  licencjat, Uniwersytet Szczeciński 

Maciej Bieluch   student, Uniwersytet Szczeciński 

Wojciech Bożek  mgr, Uniwersytet Szczeciński 

Mateusz Ciepłucha  licencjat, Uniwersytet Szczeciński 

Edyta Czupryńska  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Karolina Janowicz  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Ireneusz Jaźwiński  dr, Uniwersytet Szczeciński 

Jakub Kosior   student, Uniwersytet Szczeciński 

Ewa Kowalewska  mgr, Uniwersytet Szczeciński 

Piotr Mackiewicz  mgr, Uniwersytet Szczeciński 

Anna Mickiewicz  licencjat, Uniwersytet Gdański 

Marta Musiał   mgr, Uniwersytet Szczeciński 

Wojciech Niemczyk  mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Anna Nijakowska-Augustyn mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Agata Ogonowska  studentka, Uniwersytet Szczeciński 

Małgorzata Pawlak  licencjat, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Jarosław Pawłowski  mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Natalia Pluskota  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Marcin Rutkowski  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Sebastian Sołowij  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Julia Wachowska  mgr, Uniwersytet Szczeciński 

Anna Wojtyła   lic., Uniwersytet Szczeciński 

Michał Zdanowski  lic., Uniwersytet Szczeciński 

Adrian Zińczuk   lic., Uniwersytet Szczeciński 



355 
 

 

 

 


